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ABSTRACT 

Addition influence of additives (FFII Power Booster) to the engine performance 

(torque, effective power and fuel consumption) with a variation rpm starting from the 

engine rotation condition stansioner / idel (1500 rpm), 4500 rpm to 9500 rpm, with a 

range of 500 rpm. The fuel used is pure premium in mixed additives (FFII Power 

Booster) 1ml : 10 liters of premium. Fuel use FFII Power Booster as a premium mixture 

in the engine 4 steps to increase the torque (T), increase the average torque of 3.623%, 

increase the effective power (Ne), the average power changes by 3.161% and lower fuel 

consumption ( fc) average -4.092% 

 

Keywords: FFII Power Booster, Fuels, Combustion, Performance Engineering 

 

PENDAHULUAN 

 

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan, konsumsi bahan bakar juga akan 

bertambah besar. Dilihat dari angkah konsumsi bahan bakar Minyak (BBM), Indonesia 

termasuk dalam katagori Negara yang boros.Tercatat pada data BPH Migas 

menunjukkan, sepanjang januari 2011 konsumsi premium secara nasional 1,98 juta 

kiloliter (kl) atau naik 9,39% jika dibandingkan dengan januari 2010 yang mencapai 

1,81 % juta kiloliter (kl) hal ini mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan 

khususnya polusi udara (Koran Jawapos, 9 Februari 2014). 

Pencemaran udara sector transportasi pada pembakaran, emisi paling rendah 

yang dihasilkan dari kendaraan bermotor adalah gas CO2 dan uap H2O, namun kondisi 

ini jarang terjadi. Hampir semua bahan bakar mengandung polutan hidrokarbon ringan 

seperti CH4, polutan kendaran bermotor berbahan bakar premium mengandung zat-zat 

yang berbahaya seperti CO,  HC, CO2, NOx.  

Konsumen sangat membutuhkan kendaraan bermotor dengan kinerja mesin yang 

optimal dan irit bahan bakar. Kriteria tersebut dapat dipenuhi apabila proses 

pembakaran bahan bakar salah satunya adalah dengan menambahkan zat aditif pada 

bahan bakar yang akan digunakan. Diharapkan dengan penambahan zat aditif ini, maka 

pembakaran akan semakin sempurna, meningkatkan unjuk kerja mesin yang optimal 

dan juga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar pada motor  bakar jenis motor 4 tak. 

Zat aditif dibedakan menjadi dua yaitu zat aditif sintetik atau buatan dan zat aditif 

alami. 

mailto:arif.btth@gmail.com
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Penelitian ini akan mencari pengaruh penambahan zat aditif (FFII Power 

Booster terhadap unjuk kerja mesin ( torsi,daya efektif dan konsumsi bahan bakar) 

dengan variasi rpm dimulai dari kondisi putaran mesin stansioner/idel(1500 rpm), 4500 

rpm sampai 9500 rpm, dengan range 500 rpm. Bahan bakar yang digunakan adalah 

premium murni di campur zat aditif (FFII Power Booster) 1ml :10 liter premium dan 

Unjuk kerja yang diteliti adalah torsi (T) terhadap putaran, daya efektif (Ne) terhadap 

putaran, Konsumsi bahan bakar (ƒc) terhadap putaran.  
 

METODE PENELITIAN 
 

Motede pengambilan data menggunakan metode komperatif yaitu yang bersifat 

membandingkan, berikut menunjukkan diagram alir dalam penelitian ini. 
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. diagram alir penelitian 
 

Objek Penelitian 

1. Variabel bebas  : putaran mesin stansioner (1500 rpm), 4500 - 9500 rpm. 

2. Variabel terikat  : torsi, daya, konsumsi bahan bakar. 

3. Variabel control  : kendaraan motor empat langkah. 
 

Prosedur Pengujian 

Mempersiapkan bahan penelitian yang meliputi premium murni dan premium 

bercampur zat aditif (FFII Power Booster) dengan takaran 1:10 dalam, 1ml zat aditif 

(FFII Power Booster) dicampur 10 liter premium di injeksikan ke tangki bahan bakar 
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Parameter dalam Kinerja Mesin 

a. Torsi (Torque) 
Torsi dihasilkan ketika piston bergerak dari TMA menuju ke TMB sehingga dapat 

mengerakkan poros engkol(crank shaft), secara teori dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

T= F x r    N.m(kw)      (1) 

 

b. Daya (Ne) 
Kerja dilakuakan dengan diperlambat atau dipercepat. Laju kerja (kerja persatuan 

waktu) diukur dalam bentuk daya (power), daya mesin dihasilkan pada poros engkol 

untuk melakukan kerja atau usaha. 

 Power (Ne) 

 Ne =        (2) 

 Ne = Torsi x Kecepatan sudut     (3) 

 Ne = T x 2 x π x n      (4) 

 Ne =  PS       (5) 

c. Konsumsi bahan bakar(fc) 
 Secara matematik konsumsi bahan bakar dapat dihitung dengan mengunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

 Fc =  kg/jam       (6)  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Persentase perubahan torsi  diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

: 

 

                            (7)   

 

Tabel 1. Perubahan Torsi (T) 

Putaran 

(rpm) 

Torsi (Kgf.m) Persentase Perubahan  Torsi (  

Premium Premium + FFII Power Booster Premium + FFII Power Booster 

4500 1,132 1,204 6,360 

5000 1,224 1,295 5,801 

5500 1,285 1,357 5,603 

6000 1,357 1,397 2,948 

6500 1,397 1,448 3,651 

7000 1,377 1,428 3,704 

7500 1,367 1,418 3,734 

8000 1,336 1,387 3,817 

8500 1,295 1,316 1,621 

9000 1,224 1,234 0,817 

9500 1,112 1,132 1,798 

 

Dari data tabel 1 apabila dibentuk dalam grafik tampak pada gambar 4 sebagai berikut : 
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Gambar 2. Hubungan putaran mesin vs torsi 

 

 Torsi maksimum yang dihasilkan oleh kendaran dengan bahan bakar premium 

sebesar 1,397 kgf.m pada putaran 6500 rpm. Sedangkan penggunaan FFII power 

booster torsi yang dihasilkan sebesar 1,448 kgf.m, pada rentang 4500 rpm sampai 6500 

rpm, grafik torsi cenderung meningkat, hal ini disebabkan dengan putaran mesin 

semakin naik, maka turbulensi aliran yang masuk keruang bakar semakin naik, pada 

keadaan ini campuran udara dan bahan bakar mendekati campuran stochiometri. Selain 

itu peningkatan torsi pada penggunaan FFII Bower Booster pada mesin ini disebabkan 

oleh angkah oktan yang meningkat, pada rentang 6500 rpm sampai 9500 rpm, grafik 

torsi cenderung menurun, hal ini disebabkan karena pada putaran tinggi terjadi 

keterlambatan pembakaran sehingga ledakan pembakaran terjadi pada saat torak menuju 

TMB. Selain itu, penelitian ini hanya membandingkan premium murni dan premium 

bercampur FFII Bower Booster. 

Perubahan Daya Efektif 

Persentase perubahan daya ( ) diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

                       (8) 

 

Tabel 2. Perubahan Daya Efektif 

Putaran 

(rpm) 

Daya Efektif (PS) 
Persentase Perubahan Daya 

Efektif (  

Premium Premium +  FFII Power Booster Premium + FFII Power Booster 

4500 7,098 7,605 7,143 

5000 8,619 9,025 4,711 

5500 9,937 10,444 5,102 

6000 11,458 11,762 2,653 

6500 12,675 12,979 2,398 

7000 13,588 14,196 4,475 

7500 14,399 14,804 2,813 

8000 15,109 15,311 1,337 

8500 15,514 15,616 0,657 

9000 15,616 15,717 0,647 

9500 14,297 14,703 2,839 
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Dari data tabel 2 apabila dibentuk dalam grafik akan Nampak seperti pada gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hubungan putaran mesin vs daya efektif 

 

Secara umum, pengunaan zat aditif pada kendaraan daya efektif  yang dihasilkan oleh 

mesin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 3. daya maksimal 

dengan menggunakan bahan bakar premium murni dihasilkan pada putaran 9000 rpm 

sebesar 15,616 PS. Daya maksimal yang dihasilakan ketika bahan bakar diganti dengan 

Premium bercampur FFII Power Booster mengalami peningkatan menjadi 15,717 PS. 

Pada rentang 4500 rpm sampai 9000 rpm, daya mengalami peningkatan hingga 

mencapai daya maksimal. hal ini disebabkan karena campuran udara dan bahan bakar 

mendekati campuran Stoikiometrise hingga pembakaran berlangsung sempurna dan 

mengakibatkan daya efektif yang dihasilkan mesin meningkat. Selain itu peningkatan 

daya efektif disebabkan karena angka oktan pada premium bercampur FFII Power 

Booster. pada putaran 9000 rpm sampai 9500 rpm, Grafik daya efektif cenderung 

menurun.Hal ini disebabkan karena pada putaran tinggi torak tidak mempunyai waktu 

yang cukup untuk melakukan langkah hisap, sehingga volume bahan bakar yang dihisap 

semakin berkurang dan tekanan kompresi menurun. Selain itu pada putaran tinggi 

terjadi keterlambatan pembakaran sehingga ledakan pembakaran terjadi pada saat 

menuju TMB. Akibatnya daya efektif yang dihasilkan menurun pada putaran tinggi. 

 

Perubahan Konsumsi Bahan Bakar 

Persentase perubahan konsumsi bahan bakar ( ) diperoleh dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

        (9) 
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Tabel 3. Perubahan Konsumsi Bahan Bakar (fc) 

 

Putaran 

(RPM) 

Konsumsi BahanBakar (kg/jam) 
Persentase Konsumsi Bahan 

Bakar (%) 

Pemium 
Premium + FFII Power 

Bosster 
Premium + FII Power Booster 

1500 0,054 0,052 -3.703 

2000 0,107 0,105 -1,869 

2500 0,126 0,121 -3,968 

3000 0,247 0,233 -5,668 

3500 0,273 0,267 -2,198 

4000 0,319 0,311 -2,508 

Putaran 

(RPM) 

Konsumsi BahanBakar (kg/jam) 
Persentase Konsumsi Bahan 

Bakar (%) 

Pemium 
Premium + FFII Power 

Bosster 
Premium + FII Power Booster 

4500 0,422 0,396 -6,161 

5000 0,436 0,421 -3,440 

5500 0,467 0,451 -3,426 

6000 0,485 0,467 -3,711 

6500 0,523 0,503 -3,824 

7000 0,545 0,523 -4,037 

7500 0,569 0,545 -4,218 

8000 0,623 0,594 -4,655 

8500 0,689 0,653 -5,225 

9000 0,727 0,688 -5,364 

9500 0,769 0,726 -5,592 

Dari data tabel 3, apabiala dibentuk dalam grafik akan tampak seperti pada gambar 4 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hubungan putaran mesin vs konsumsi bahan bakar 
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Pemakaian zat aditif sebagai campuran premium pada kendaraan dapat menurunkan 

konsumsi bahan bakar mesin. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 dan gambar 4, 

penurunan konsumsi bahan bakar maksimum yang dihasilkan bahan bakar premium 

terjadi pada putaran 4500 rpm, yaitu sebesar 0,422 kg/jam, konsumsi bahan bakar 

berubah ketika menggunakan bahan bakar premium bercampur FFII Power Booster 

dengan takaran 1 ml : 10 liter  menjadi sebesar 0,396 kg/jam, persentase penurunan 

6,161%. 

 

KESIMPULAN 

 

Penggunaan bahan bakar FFII Power Booster sebagai campuran premium pada mesin 4 

langkah dapat meningkatkan torsi, rata-rata perubaan torsi sebesar 3,623%, 

meningkatkan daya rata-rata sebesar 3,161% dan  penurunan perubahan konsumsi 

bahan bakar sebesar -4,092% 
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ABSTRAK 

Produktivitas merupakan sesuatu yang mutlak diraih dan ditingkatkan agar hasil 

raih dan kegiatan usaha yang terjadi mendapatkan hasil yang maksimal. Kegiatan usaha 

dengan hasil yang maksimal tersebut tidak saja mutlak diperlukan pada dunia industri, 

namun pada dunia pendidikan pun mutlak diperlukan. 

Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa Teknik Industri UMSIDA (Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo) semester empat yang berjumlah 10 kelompok. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisa pengaruh lingkungan kerja fisik (pencahayaan, temperatur 

dan kebisingan) terhadap produktivitas mahasiswa. Adapun jenis kegiatan kerja yang 

dilakukan oleh mahasiswa adalah membongkar pasang  dan merakit mobil mainan.  

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah secara langsung. Adapun data 

yang diambil adalah produktivitas mahasiswa dalam menyelesaikan rakitan yang dilihat 

dari ketiga faktor lingkungan kerja fisik (kebisingan, temperatur dan pencahayaan) 

terhadap tiga jenis kondisi kerja, yaitu rendah, sedang dan tinggi. 

Dari hasil analisa yang dengan menggunakan Regresi Linier pada program SPSS 

didapatkan hasil persamaan regresi, Produktivitas =  5,144 + 0,032 X1-

0,004X2+0,059X3. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa factor temperature (x3) 

memiliki kontribusi atau pengaruh yang paling kuat. 

 

Kata kunci: Produktivitas, Kebisingan, Temperatur, Pencahayaan 

 

PENDAHULUAN 

 

Sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor penting dan memiliki 

peran yang mendasarpada perusahaan, manusia merupakan obyek vital pada setiap 

elemen dan tingkatan organisasi pada perusahaan. Perkembangan-perkembangan di era 

globalisasi pada saat ini menuntut setiap perusahaan untuk ikut serta memperhatikan 

kenyamanan pekerjanya guna dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja sumber 

daya manusianya. Perusahaan dituntut peranannya agar dapat menciptakan lingkungan 

kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat dan efisien. Lingkungan kerja merupakan salah 

satu komponen yang sangat penting dalam karyawan menyelesaikan pekerjaannya. 

Lingkungan kerja fisik terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan lingkungan kerja fisik dan 

non fisik (Sedarmayanti,1994). Lingkungan kerja fisikadalah semua keadaan berbentuk 

fisik yang terdapat disekitar tempat kerja dan dapat mempengaruhi karyawan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Lingkunga kerja non fisik  adalah semua 

keadaan yang terjadi  yang berkaitan dengan kerja, baik hubungan kerja dengan atasan 

maupun hubungan sesama rekan kerja ataupun juga hubungan dengan bawahan. 
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LANDASAN TEORI 

 

Ergonomi 

Istilah ergonomi berasal dari bahasa latin yaitu Ergon (kerja) dan Nomos (hukum 

alam) dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam 

lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, 

manajemen dan desain atau perancangan (Nurmianto,2008). Ergonomi diciptakan untuk 

mewujudkan kenyaman bekerja antara manusia dengan lingkungan kerjanya. maksud 

dan tujuan dari disiplin ergonomi adalah mendapatkan suatu pengetahuan yang utuh 

tentang permasalahan-permasalahan interaksi manusia dengan teknologi dan produknya, 

sehingga dimungkinkan adanya suatu rancangan sistem manusia-manusia (teknologi) 

yang optimal(Wignjosoebroto,1995).Dengan demikian disiplin ergonomi melihat 

permasalahan interaksi tersebut sebagai suatu sistem dengan pemecahan-pemecahan 

masalahnya melalui proses pendekatan sistem pula. 

 

Lingkungan Kerja Fisik 

Manusia disamping menggunakan alat sebagai salah satu cara untuk 

menyelesaikan atau mencapai pekerjaannya, ada faktor lain yang juga mempengaruhi 

produktivitas manusia dalam meyelesaikan pekerjaannya, yaitu faktor lingkungan kerja. 

Lingkungan kerja ini dapat dikelompokan menjadi 2 kelompok, yaitu internal dan 

eksternal.  Secara internal yang berasal dari dalam diri manusia (sifat, dimensi tubuh, 

persepsi) sedangkan secara eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar tubuh 

manusia, seperti:  

a. Kebisingan 

Kebisingan merupakan salah satu polusi dalam bentuk suara yang volumenya 

melebihi batas ambang dengar yang diperbolehkan. Jika kebisingan ini 

berhubungan dengan manusia dalam jangka waktu yang lama akan dapat 

mengakibatkan ketidaknyamanan pekerja yang akhirnya dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja. Bahkan kebisingan dapat menyebabkan terjadinya kematian. 

Ada tiga hal yang dapat mempengaruhi kualitas suara, yaitu: waktu, 

intensitas/level besarnya arus energi suara per satuan luas, dan Frekwensi yang 

menunjukkan jumlah gelombang suara yang diterima telinga. Adapun jenis 

penyakit atau ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan oleh kebisingan antara 

lain: stres, cepat marah, kehilangan kosentrasi, gangguan psikomotorik dan 

gangguan komunikasi. 

Adapun sumber-sumber kebisingan dapat berasal dari: mesin-mesin produksi, 

generator pembangkit listrik, mesin potong kayu, gergaji, mesin serut, boiler, 

dll. 

b. Temperatur/ Suhu 

Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai temperatur 

berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan 

normal dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan 

diri dengan perubahan yang terjadi di luar tubuh. Untuk negara dengan empat 

musim, rekomendasi comfort zone pada musim dingin berkisar antara 19-23
o
C, 

dan pada musim panas suhu ideal berkisar antara 22-24
o
C. Sedangkan untuk 

negara dengan dua musim seperti Indonesia, batas suhu panas maksimal berkisar 

antara  35-40
o
C (Grandjean,1993) 
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Adapun jenis penyakit atau ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan akibat 

pengaruh dari temperatur adalah sebagai berikut:  

1. Vasodilatasi 

2. Denyut jantung meningkat 

3. Temparaturkulit meningkat  

4. Suhu inti tubuh pada awal nya turun kemudian meningkat dll. 

c. Pencahayaan 

Cahaya merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang terbang 

diangkasa.  

Menurut Suhardi (2008) cahaya dipancarkan dari suatu benda dengan fenomena 

sebagai berikut : 

- Pijar padat dan cair memancarkan radiasi yang dapat dilihat bila dipanaskan sampai 

suhu 1000K. Intensitas meningkat dan penampakan menjadi semakin putih jika suhu 

naik. 

- Muatan Listrik: Jika arus listrik dilewatkan melalui gas maka atom dan molekul 

memancarkan radiasi dimana spektrumnya merupakan karakteristik dari elemen yang 

ada. 

- Electro luminescence: Cahaya dihasilkan jika arus listrik dilewatkan melalui padatan 

tertentu seperti semikonduktor atau bahan yang mengandung fosfor. 

- Photoluminescence: Radiasi pada salah satu panjang gelombang diserap, biasanya 

oleh suatu padatan, dan dipancarkan kembali pada berbagai panjang gelombang. Bila 

radiasi yang dipancarkan kembali tersebut merupakan fenomena yang dapat terlihat 

maka radiasi tersebut 

Perbedaan antara lux dan lumen adalah bahwa lux berkenaan dengan luas areal 

pada mana flux menyebar 1000 lumens, terpusat pada satu areal dengan luas satu meter 

persegi, menerangi meter persegi tersebut dengan cahaya 1000 lux. Hal yang sama 

untuk 1000 lumens, yang menyebar ke sepuluh meter persegi, hanya menghasilkan 

cahaya suram 100 lux. 

d. Kelembaban 

Kelembaban adalah banyaknya jumlah  air yang terkandung di udara dan 

dinyatakan dalam persentase (%).Kelembapan ini berhubungan atau dipengaruhi 

oleh temperatur udara dan secara bersama-sama antara temperatur, kelembaban, 

kecepatan udara bergerak, dan radiasi panas dari udara tersebut akan 

mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan 

panas dari tubuhnya. Suatu kedaan dengan temperatur udara sangat panas dan 

kelembapan tinggi akan menimbulkan pengurangan panas tubuh secara besar-

besaran karena sistem penguapan. Pengaruh lain adalah makin cepatnya denyut 

jantung karena makin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan 

oksigen. Selain itu, tubuh manusia selalu berusaha untuk mencapai 

keseimbangan antara panas tubuh dengan suhu disekitarnya. 

e. Siklus Udara 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjaga 

kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme. Udara di sekitar dikatakan 

kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut telah berkurang dan bercampur 

dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Udara yang 

kotor mengakibatkan sesak napas. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlangsung 

lama, karena akan mempengaruhi kesehatan tubuh dan akan mempercepat 
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proses kelelahan. Sumber utama adanya udara segar adalah adanya tanaman 

disekitar tempat kerja. Tanaman merupakan penghasil oksigen yang dibutuhkan 

oleh manusia. Dengan cukupnya oksigen di sekitar tempat kerja dan pengaruh 

psikologis adanya tanaman disekitar tempat kerja akan memberikan kesejukan 

dan kesegaran pada jasmani. Rasa sejuk  dan segar selama bekerja akan 

membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja.  

f. Keamanan 

Untuk menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan aman, 

perlu diperhatikan keamanan dalam bekerja. Oleh karena itu, faktor keamanan 

perlu diwujudkan keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan di 

tempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga satuan petugas keamanan (SATPAM). 

Dan lain sebagainya. 

 

METODE PENELITIAN 

Flowchart Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Flowchart Penelitian 

 

 

Study Literatur 

 Tahap ini merupakan tahap awal pengumpulan informasi untuk menentukan dan 

mengumpulkan literatur yang ada.  

Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium APK dan Ergonomi 

UMSIDA. 

MULAI 

STUDI LITERATUR 

SURVEY LAPANGAN : 

- WAWANCARA 

- OBSERVASI 

PENGUKURAN INTENSITAS 

KEBISINGAN, PENCAHAYAAN 

DAN TEMPERATUR 

ANALISA HASIL 

 

SELESAI 
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Penetapan Obyek Penelitian 
 Populasi penelitian ini dilakukan pada mahasiswa semester empat (4) yang 

melaksanakan praktikum APK dan Ergonomi dengan jumlah 10 kelompok. 

Studi Lapangan 

 Studi ini dilakukan secara langsung di di laboratorium APK dan Ergonomi 

UMSIDA dengan menggunakan peralatan tulis, jam henti dan checklist. 

Pengumpulan Data 

Pengumplan data penelitian dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung 

terhadap objek yang sedang melaksanakan kegiatan laboratorium dengan kegiatan 

bongkar pasang mainan mobil-mobilan, observasi dilakukan dengan mencatat waktu 

penyelesaian membongkar pasang obyek pekerjaan yang dikenakan tiga jenis perlakuan 

kondisi kerja (rendah, sedang dan tinggi) terhadap elemen lingkungan kerja fisik 

(kebisingan, temperatur dan pencahayaan). Adapun besarnya nilai perlakuan kerja yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 

Kebisingan (decibel/dB): 

Rendah : 60 dB 

Sedang: 75 dB 

Tinggi : 86 dB 

Temperatur/Suhu (Celcius): 

Rendah : 30
o
C 

Sedang  : 24
o
C 

Tinggi : 18
o
C 

Pencahayaan (Lux): 

Rendah : 150 Lux 

Sedang  : 200 Lux 

Tinggi   : 300 Lux 

Adapun satuan produktivitas kerja yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan 

bongkar pasang adalah menit. 

Adapun data rata-rata yang didapatkan dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini: 

Tabel 1. Data Rata-rata Praktikum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa 

Setelah data lingkungan kerja fisik (kebisingan, temperatur dan pencahayaan) yang 

dikenakan tiga macam perlakuan kondisi (rendah, sedang dan tinggi), selanjutnya data 

tersebut kita olah dengan menggunakan Regresi Linier yang ada pada program SPSS. 
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Input data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regression 
 Variables Entered/Removed

b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 temperatur, 

pencahayaan, 

kebisingan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: produktivitas 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .654
a
 .428 .354 .61711 

a. Predictors: (Constant), temperatur, pencahayaan, kebisingan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.561 3 2.187 5.743 .004
a
 

Residual 8.759 23 .381   

Total 15.320 26    

a. Predictors: (Constant), temperatur, pencahayaan, kebisingan  

b. Dependent Variable: produktivitas    
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.144 1.114  4.616 .000 

kebisingan .032 .012 .433 2.747 .011 

pencahayaan -.004 .002 -.304 -1.925 .067 

temperatur .059 .024 .385 2.444 .023 

a. Dependent Variable: produktivitas 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Dari hasil uji Regresi Linier dengan menggunakan program SPSS, didapat hasil 

persamaan sebagai berikut: 

Produktivitas =  5,144 + 0,032 X1-0,004X2+0,059X3 

Dimana: X1=Kebisingan 

 X2 = Pencahayaan 

 X3 = Temperatur 

Nampak dari persamaan diatas, Temperatur memiliki sumbangsih atau pengaruh yang 

paling kuat terhadap produktivitas. 

 

KESIMPULAN 

 

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah factor atau unsure Temperatur 

memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap produktivitas mahasiswa Teknik Industri 

UMSIDA yang sedang melaksanakan kegiatan bongkar pasang mobil-mobilan. 
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JEMBATAN SURABAYA SEBAGAI INSPIRASI DESAIN 

FASILITAS DUDUK TAMAN FLORA KOTA SURABAYA 
 

 

Detyo Campoko 

Program Studi Magister Seni Rupa 

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret  

Email : S011508008@student.uns.ac.id  

 

 

ABSTRAK 

Taman Flora Kota Surabaya merupakan salah satu taman aktif yang banyak 

pengunjungnya. Memiliki berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan berbagai 

kalangan, taman ini memiliki kekurangan dari desain elemen fisik fasilitas tempat 

duduk. Penelitian ini membahas icon Jembatan Surabaya sebagai sumber inspirasi 

desain fasilitas duduk Taman Flora Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah 

kualitatif deskriptif dan participatory design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 

Secara general harapan responden yang terbagi menjadi empat kelompok: (1) kelompok 

pengunjung type paruh baya dan lansia, (2) kelompok keluarga, (3) kelompok remaja, 

pelajar dan mahasiswa dan (4) kelompok anak-anak TK dan Paud terhadap perbaikan 

fasilitas duduk Taman Flora Kota Surabaya berupa fasilitas duduk taman yang: nyaman, 

aman (mengutamakan keselamatan pemakai), menarik dan indah, utilitas atau fungsi, 

dan dapat digunakan untuk kegiatan individu maupun bersama-sama oleh masing-

masing kelompok responden; 2) Peneliti telah menghasilkan 5 (lima) desain fasilitas 

duduk Taman Flora Kota Surabaya berdasarkan inspirasi Jembatan Surabaya melalui 

participatory design tahapn hear dan create. 

 

Kata kunci: Jembatan Surabaya, inspirasi desain, fasilitas duduk, Taman Flora Kota 

Surabaya.  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Taman Flora Kota Surabaya adalah salah satu dari 71 taman aktif di Kota 

Surabaya yang merupakan taman kota unggulan, disebut sebagai salah satu taman kota 

unggulan dikarenakan bukan hanya posisi strategis yang terletak di jantung kota 

Surabaya namun taman ini juga merupakan pusat pembibitan tanaman hijau yang 

didalamnya sarat fasilitas yang terbilang lengkap untuk sebuah taman kota yang dapat 

dinikmati warga secara gratis. Terdapat ratusan tanaman hias dan bunga dengan 

beberapa kolam ikan lengkap dengan pancuran air, keistimewaan Taman Flora ini 

didukung dengan keberadaan kebun binatang mini yang didalamnya terdapat koleksi 

hewan rusa, kelinci dan berbagai jenis spesies burung juga dipelihara dalam sangkar 

yang cukup besar sehingga menambah daya tarik masyarakat untuk datang. 

 

 

 

 

mailto:S011508008@student.uns.ac.id
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Foto 1 kiri: kandang burung raksasa, foto 2 tengah: play ground , foto 3 kanan:  

pusat pembibitan tanaman                    
Sumber: Dokumentasi Peneliti 
 

Taman Flora juga dikonsep sebagai technopark yang dilengkapi dengan akses internet 

gratis berkecepatan tinggi. Fasilitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan pengunjung 

untuk  membentuk komunitas belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 kiri: fasilitas ruang baca, foto 5 kanan: pusat internet 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 Awal pembukaan Taman Flora tahun 2007 berbagai fasilitas penunjang utama 

berupa street furniture yang terdiri dari sarana duduk belum dirancang sesuai dengan 

konsep yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pengunjung yang terdiri dari 

semua lapisan masyarakat yang beraktifitas dan yang sekedar menikmati kesejukan 

taman. Terdapat  fasilitas sarana duduk yang ada hanya dibuat dengan bentuk yang 

seadanya, hal ini dapat dimaklumi karena sejak awal berdirinya taman kota, alokasi 

anggaran hanya dikonsentrasikan pada pembibitan jenis tanaman, sedangkan desain 

fasilitas duduk taman hanya bersifat pelengkap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto kiri 6,7,8, kiri, tengah, kanan: kondisi sarana duduk Taman Flora Kota Surabaya 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 

Sejak taman kota mulai ramai dikunjungi masyarakat sebagai salah satu 

alternatif tujuan wisata kota dan seiring dengan kebijakan pemerintah kota untuk 
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mempertahankan predikat sebagai kota hijau dengan taman yang indah maka pemeritah 

Kota Surabaya menyadari akan perlunya melakukan rekondisi dan redesain berbagai 

elemen fisik taman kota berupa sarana duduk agar tampil dan berfungsi lebih baik dari 

yang sudah ada. Untuk redesain peneliti tertarik menggunakan Jembatan Surabaya yang 

notabene merupakan icon Kota Surabaya sebagai inspirasi desain.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimanakah harapan responden terhadap perbaikan fasilitas duduk Taman Flora 

Kota Surabaya? 

2. Bagaimanakah desain fasilitas duduk Taman Flora Kota Surabaya berdasarkan 

inspirasi Jembatan Surabaya melalui participatory design? 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang dipakai bentuk penelitian kualitatif deskriptif dan participatory 

design. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

tentang suatu masalah melalui pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai 

kondisi real objek penelitian. Data terbagi mejadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan jenis data yang didapatkan secara langsung oleh 

peneliti yang bersumber dari pihak pertama, yang dikumpulkan secara khusus,dan 

mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian (Cooper & Emory,1995) atau 

dalam pengertian yang lain yaitu data primer adalah data empirik yang didapatkan 

secara langsung dari responden dengan metode etnografi (observasi, in depth interiew 

dan digital etnografi). Data sekunder adalah data yang bukan diperoleh sendiri oleh 

peneliti tetapi dibantu oleh pihak lain/ media lain (Marzuki, 1995).  

Participatory design adalah mendesain suatu objek dengan proses 

pemberdayaan (engagement) dari komunitas kelompok sasaran (affected group) dalam 

satu atau lebih siklus proyek, program, kegiatan: desain, implementasi, mo-nitoring, dan 

evaluasi. Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat diajak untuk berperan dan 

didorong untuk berpartisipasi karena masyarakat dianggap: (1) mengetahui sepenuhnya 

tentang permasalahan dan kepentingan/kebutuhan mereka, (2) memahami sesungguhnya 

tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya, (3) mampu 

menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian di masyarakat dan (4) mampu 

merumuskan solusi unuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi. 

Karenanya participatory design tidak lepas dari responden.  

Definisi responden pada penelitian ini mengacu pada pendapat Moleong 

(1998:90), yang menyatakan bahwa responden merupakan orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam 

penelitian ini penentuan responden dipilih secara acak yang berkunjung pada hari kerja 

dan hari libur. Responden merupakan pengunjung aktif yang berada di Taman Flora 

Kota Surabayara, Jl. Raya Manyar No 80A Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng, 

Kota Surabaya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Participatory design adalah pendekatan yang dilakukan perancang dengan 

menjadikan pengguna (user) sebagai obyek dan subyek sekaligus dalam mengetahui 
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tingkat kebutuhan akan fungsi dari fasilitas duduk yang sesuai dengan target pengguna 

(user). Pendekatan partisipatory dalam perancangan fasilitas duduk taman kota 

Surabaya ini penting untuk membangun ketertarikan dalam menggunakan fasilitas 

tersebut sehingga nantinya diharapkan akan tumbuh rasa memiliki bersama yang akan 

mengurangi dampak vandalisme yang banyak terjadi pada fasilitas pada umumnya. 

Model pendekatan partisipatif dalam mengembangkan perancangan bidang desain 

produk juga mengarahkan pendekatan yang lebih operasional untuk mencari 

penyelesaian permasalahan yang ada pada fasilitas duduk. 

Metode participatory dibagi menjadi partisipasi pasif dan partisipasi Aktif. Pada 

perancangan produk kali ini perancang merencanakan konsep fasilitas sarana duduk 

dengan pendekatan participatory design yang menggali berbagai aktifitas yang berujung 

pada berbagai kebutuhan pengguna fasilitas duduk taman yang berasal dari pengunjung 

aktif maupun pasif baik yang berdomisili di sekitar Taman Flora Kota Surabaya 

maupun pengunjung dari luar kota.  

 

HARAPAN RESPONDEN TERHADAP PERBAIKAN FASILITAS DUDUK 

TAMAN FLORA KOTA SURABAYA 

Harapan responden diperoleh dengan melakukan wawancara. Selain model 

pertanyaan dan wawancara terbuka peneliti juga menggunakan metode pertanyaan 

tertutup untuk setiap responden yang dinilai peneliti mampu memberikan masukan 

secara tertulis melalui media quisioner dengan beberapa pertanyaan yang mampu 

menggali informasi yang dibutuhkan peneliti untuk menentukan konsep- konsep yang 

sesuai dengan kebutuhan pengguna dan stakeholder yaitu Dinas Kebersihan dan 

pertamanan Kota Surabaya.Penelitian ini membagi responden dalam 4 (empat) 

kelompok, yaitu: (1) kelompok pengunjung type paruh baya dan lansia, (2) kelompok 

keluarga, (3) kelompok remaja, pelajar dan mahasiswa dan (4) kelompok anak-anak TK 

dan Paud.  Dari hasil wawancara dengan keempat kelompok  diperoleh analisa umum 

terhadap harapan responden, yang secara umum merupakan temuan studi, yaitu terdapat 

kriteria-kriteria yang harus diperhatikan (issues of concern) dalam merancang fasilitas 

duduk taman, yaitu kenyamanan, keamanan & keselamatan, daya tarik dan keindahan, 

utilitas atau fungsi, dan jenis perilaku dan kegiatan pengguna. Untuk memenuhi target 

tersebut maka beberapa fokus akan menjadi perhatian khusus terkait dengan kriteria 

tersebut (scope of issues) yaitu perilaku pengguna, kebutuhan pengguna, jenis 

konstruksi, material serta aspek perawatan.  

 

DESAIN FASILITAS DUDUK TAMAN FLORA KOTA SURABAYA 

BERDASARKAN INSPIRASI JEMBATAN SURABAYA MELALUI 

PARTICIPATORY DESIGN 

 Participatory design merupakan bagian dari human centered design process. 

Sebagaimana human centered design process, tahapan participatory design adalah hear, 

create dan deliver. Dalam penelitian ini participatory design yang digunakan hanya 

hear dan create. Tahapan deliver akan ditindaklanjuti dalam penelitian selanjutnya.  

Tahapan hear merupakan teknik wawancara dan observasi telah peneliti 

lakukan. Hasil dari wawancara, telah didapatkan harapan responden pada perbaikan 

fasilitas taman duduk, sedangkan hasil dari observasi peneliti telah mengantongi kondisi 

real fasilitas duduk Taman Flora Kota Surabaya. 

Tahapan create terdiri dari tujuh rangkaian sebagai berikut: 
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a. Tahap analisa dan identifikasi studi kasus, perancang membuat analisis dari studi 

kasus yang sudah dipilih melalui instansi maupun informasi dari jurnal penelitian 

yang serta berbagai informasi tambahan melalui media  internet. Pada tahap ini 

peneliti mendapatkan data tambahan mengenai informasi tentang obyek studi kasus 

yang telah dipilih. Pada tahap observasi, peneliti melakukan 3 bagian proses 

penelitian yaitu: (a) Observasi fisik taman kota sebagai benda fisik untuk dianalisa 

data teknis untuk kelengkapan proses pertimbangan perancangan pada komponen 

sarana prasarana berupa tempat duduk, (b) Observasi Kondisi Lingkungan Warga 

untuk digali dan dicatat keberanekaragaman kegiatan, budaya, karakter, kondisi 

ekonomi dari warga di lokasi studi kasus, dan (c) Observasi Kebijakan Pemerintah 

untuk mengetahui peran dan keinginan dari pemegang kekuasaan terhadap lokasi 

Taman Flora, kebon bibit bratang. 

b. Sharing/ berbagi, melakukan proses wawancara serta diskusi untuk mendapatkan 

informasi dan mendapatkan peta kebutuhan dan keinginan dari kelompok 

pengunjung. Semua masukan tersebut akan dilakukan cek ulang terhadap kondisi 

yang sudah ada pada produk eksistis/ kursi taman yang sudah ada. 

c. Tahap mengidentifikasi pola, perancang mengumpulkan data-data mengenai 

segala kebutuhan serta keinginan pengunjung dan melakukan klasifikasi data untuk 

dikelompokkan, klasifikasi  ini penting untuk dapat memudahkan membuat konsep 

solusi desain yang sistematis. 

d. Tahap pembuatan kerangka berfikir, kerangka berfikir dari permasalahan yang 

ada dibuat melalui, process map, relation diagram maupun matriks kebutuhan. 

Digaram dibuat untuk memudahkan memahami alur dari sistem integrasi berbagai 

macam kebutuhan dan keinginan. 

e. Tahap pembuatan kemungkinan, tahapan ini sering disebut dengan tahap sintesis 

permasalahan dan dihubungkan dengan berbagai rekomendasi serta kemungkinan 

solusi yang dapat diaplikasikan.  

f. Tahap brainstorming, dilakukan melalui proses observasi kembali ke lapangan dan 

menemukan gambaran solusi yang paling tepat dan sesuai. Brainstorming dapat 

melibatkan para ahli sebagai penguji untuk menemukan ide, solusi sebagai konsep 

baru. Idealnya dalam observasi terdapat 3 kelompok yang berisikan 4-6 orang, 

dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, misalnya: ahli tata kota, arsitektur, 

desain lingkungan, biologi, dan lain-lain. 

g. Tahap pendetailan solusi baru setelah melalui proses uji coba  serta pematangan 

solusi, dibuatlah detail solusi yang akan membuahkan rekomendasi desain yang 

meliputi aspek fasilitas, aspek lokasi dan aspek material/ bentuk/ warna.  

Setelah melalui berbagai tahapan tersebut, berikut desain fasilitas duduk Taman 

Flora Kota Surabaya yang terinspirasi oleh Jembatan Surabaya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.   

Type coexsisting role; double chair  

Sumber: Peneliti 

 

Gambar 2.  

Type coexsisting role; double chair with canopy  

Sumber: Peneliti 

 



SEMINAR NASIONAL TEKNIK INDUSTRI 2017 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  

 

“Peran Ergonomi Dalam Pengembangan Kewirausahaan Dan Industri Kreatif” 
Surabaya, 25 Oktober 2017 

 

- 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

1. Secara general harapan responden yang terbagi menjadi empat kelompok: (1) 

kelompok pengunjung type paruh baya dan lansia, (2) kelompok keluarga, (3) 

kelompok remaja, pelajar dan mahasiswa dan (4) kelompok anak-anak TK dan Paud 

terhadap perbaikan fasilitas duduk Taman Flora Kota Surabaya berupa fasilitas 

duduk taman yang: nyaman, aman (mengutamakan keselamatan pemakai), menarik 

dan indah, utilitas atau fungsi, dan dapat digunakan untuk kegiatan individu maupun 

bersama-sama oleh masing-masing kelompok responden.  

Gambar 3.   

Type consorting role, single chair with 

canopy  

Sumber: Peneliti 
 

Gambar 5.   
Type consorting role, single chair  

Sumber: Peneliti 
 

Gambar 4.   

Type conversational role, multyside chair 

with canopy  

Sumber: Peneliti 
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2. Peneliti telah menghasilkan 5 (lima) desain fasilitas duduk Taman Flora Kota 

Surabaya berdasarkan inspirasi Jembatan Surabaya melalui participatory design 

tahapn hear dan create. Untuk tahapan deliver akan ditindaklanjuti dalam penelitian 

selanjutnya. 
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ABSTRAK 

Industri kecil di Kota Bandung sangat berperan dan memberikan  kontribusi 

terhadap perekonomian di Kota Bandung maupun nasional. Untuk itu perlu memiliki 

kinerja yang tinggi  sehingga bisa berkompetisi baik  di pasar nasional maupun di pasar 

global. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan 

internal yang menentukan pengaruh   kecerdasan intelektual, kecerdasan dan emosional  

terhadap kinerja pelaku  usaha kecil pada produk kerajinan di Kota Bandung.  Industri 

kecil masih terkendala dengan berbagai faktor intern dan ekstern. Faktor intern  meliputi 

aspek SDM dan permodalan, pemasaran,  dan desain, sementara faktor ekstern meliputi 

kondisi pasar, ketersediaan bahan baku dan kebijakan pemerintah. 

Jenis data yaitu data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang terkait. 

Sample dalam penelitian ini berjumlah 50 pelaku usaha. Pengusaha  kecil harus 

mempertahankan pelaksanaan faktor-faktor penting penentu kinerja usahanya, dengan 

tetap melakukan perbaikan pada faktor-faktor yang masih kurang pelaksanaannya, agar 

mendapatkan kinerja yang lebih baik. 

 

Kata kunci :  Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kine 

 

PENDAHULUAN 

 

Era globalisasi telah menjadikan dunia usaha semakin dituntut untuk dapat 

menunjukan kepiawaiannya dalam menjalankan usahanya. Kondisi ini tentu tidak 

terlepas dari adanya peran sumber daya terutama sumber daya manusia. Saat ini sumber 

daya manusia dihadapkan kepada tuntutan perusahaan akan perlunya peningkatan yang 

lebih dari sebelumnya berkaitan dengan kinerja.Permasalahan  mengenai  kinerja  

merupakan  permasalahan  yang  akan  selalu dihadapi oleh setiap perusahaan. Oleh 

karena itu untuk mengatasi permasalahan ini, perusahaan perlu sekali mengetahui 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. 

Kecerdasan teresebut sangatlah mendukung peningkatan kinerja sebuah 

perusahaan tidak terkecuali juga pada industri kreatif yang akhir-akhir ini menjadi topik  

hangat sebagian besar masyarakat indonesia. Kreatif lebih bertumpu pada kualitas 

sumber daya manusia. Industri kreatif justru lebih banyak muncul dari kelompok 

industri kecil menengah. Usaha kecil di Kota Bandung sebagai kegiatan ekonomi yang 

benar-benar mencerminkan potensi dan produktivitas  sumberdaya lokal, memainkan 

peran penting dalam menciptakan nilai tambah melalui keberadaan produk atau jasa 

kreatif.  Industri kreatif Indonesia telah menjadi salah satu yang paling sukses dan dan 

industri menjanjikan sejak tahun 2002’. Rata-rata kontribusi PDB industri kreatif 

Indonesia tahun 2002-2006 sebesar 3,6% dari total PDB Nasional dengan nilai 



SEMINAR NASIONAL TEKNIK INDUSTRI 2017 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  

 

“Peran Ergonomi Dalam Pengembangan Kewirausahaan Dan Industri Kreatif” 
Surabaya, 25 Oktober 2017 

 

- 23 - 

Rp.104,6 trilyun. Nilai ekspor industri kreatif mencapai Rp.81,4 trilyun dan 

berkontribusi sebesar 9,13 % terhadap total nilai ekspor nasional dengan penyerapan 

tenaga kerja mencapai 5,4 juta pekerja. 

Industri usaha kecil ini tidak pernah mati karena menjadi bagian dari budaya 

masyarakat. Namun, tidak mampu tumbuh secara pesat karena belum ada sentuhan 

serius dari pemerintah. Kondisi industri kreatif khususnya usaha kecil di Kota 

Bandung tergolong cukup baik perkembangannya, namun masih kurang dalam hal 

kreativitas serta ide-ide baru yang berkenaan dengan produk. Ini terlihat dari 

kurangnya variasi atau keberagaman dalam hal desain. Selain itu jumlah yang 

dihasilkan pun masih dalam jumlah yang terbatas. Penting kiranya untuk mendorong 

kemampuan masyarakat agar dapat berkreasi dan menjadi bagian dari sektor industri 

kreatif. Kinerja yang masih rendah dari para pelaku usaha ini perlu mendapat 

perhatian dari berbagai pihak dan perlu dilakukan penelitian lebih mendalam faktor 

penyebabnya, karena seperti halnya kondisi yang ditemukan dilapangan berdasarkan 

wawancara dengan pelaku usaha kecil ditemukan fakta bahwa mereka melakukan 

usaha atas dorongan memenuhi kebutuhan hidup saja belum terfikirkan untuk dapat 

mengembangkan kearah yang lebih serius untuk dapat layaknya sebuah perusahaan 

besar. Kondisi ini diperkuat dengan masih kurangnya pemahaman dan ketrampilan 

yang mereka miliki tentang produk yang dihasilkan.Ini terlihat dari kurangnya akses 

informasi pasar dan peluang pasar, pemahaman mengenai data base dan bursa produk 

yang masih terbatas,  serta pemahaman mengenai cashflow yang masih rendah. 

Pemahaman yang dimiliki oleh pelaku usaha ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang 

didapatkan secara formal maupun informal masih sangat rendah. Artinya dapat diduga 

kecerdasan intelektual yang dimiliki para pelaku usaha masih rendah. 

Karenanya yang penting perlu diperhatikan untuk mendorong tumbuhnya 

budaya kreatif. Pertama, pemanfaatan internet dan saluran informasi untuk dapat 

memetik dan mempelajari kreativitas dunia. 

Kedua menciptakan pasar domestik dan pasar ekspor yang menyerap berbagai 

produk kreatif ini. Ketiga dengan cara menggandeng komunitas kreatif. Adanya 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari pelaku usaha mendorong mereka 

untuk dapat terus bertahan dalam industri kreatif ini, namun tidak cukup dengan 

sekedar keinginan dalam menghadapi persaingan yang semakin tinggi seperti saat ini. 

Dibutuhkan semangat, ketekunan serta kemampuan untuk dapat memotivasi diri 

sendiri dan keinginan kuat untuk terus belajar sehingga mampu mengembangkan dan 

melakukan kreativitas yang tinggi. Masih rendahnya semangat untuk belajar membuat 

kecakapan hasil belajar yang dihasilkanpun akan rendah sehinggga diduga kecerdasan 

emosional yang dimiliki para pelaku usaha masih rendah. 

 

LANDASAN TEORI 

 

Menurut William Stren dalam Purwanto, (2003:52), Kecerdasan intelektual adalah 

kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru, dengan menggunakan 

alat-alat berfikir yang sesuai dengan tujuan. Seorang ahli kecerdasan emosional, 

Goleman (2000:13) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan emosi di 

dalamnya termasuk kemampuan mengontrol diri, memacu, tetap tekun, serta dapat 

memotivasi diri sendiri. Kecerdasan   emosional   sangat   dipengaruhi   oleh   

lingkungan,   tidak   bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu 
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peranan lingkungan terutama orang tua pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi 

dalam pembentukan kecerdasan emosional. 

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa kecerdasan emosional  

merupakan kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain yang 

kemudian dengan informasi   ini berguna untuk membimbing pikiran dan tindakan.”  

 

MOTODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, metode ini digunakan karena penulis ingin 

mendeskripsikan Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Terhadap Kinerja Pemilik Usaha 
Kecil  Di Kota Bandung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yaitu penelitian 

yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data.Desain penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma hubungan 

antara tiga variabel bebas secara bersamaan yang mempunyai hubungan dengan satu 

variabel tergantung. 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini secara lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel 3.1 berikut ini : 

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel  

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 
Sumber 

Data 

Kecerdasan 

Intelektual   

(X1) 

Kemampuan intelektual, analisa, 

logika, dan rasio. Kecerdasan ini 

merupakan kecerdasan untuk 

menerima, menyimpan, dan 

mengolah informasi menj adi 

fakta 

 (Widodo, 2012, p. 77) 

1. Mudah dalam 

menggunakan hitungan 

2. Baik ingatan  

3. Mudah menangkap 

hubungan percakapan-

percakapan 

4. Mudah menarik 

kesimpulan 

5. Cepat dalam 

mengamati 

6. Cakap dalam 

memecahkan berbagai 

problem Mujib dan 

Mudzakir (2000) 

Ordinal 

Pelaku 

Usaha Kecil 

Kerajinan 

Jawa Barat 

Kecerdasan 

Emosional 

 (X2) 

Kecerdasan emosional merujuk 

kepada kemampuan mengenali 

perasaan diri sendiri dan orang 

lain, kemampuan memotivasi diri 

sendiri, dan kemampuan 

mengelola emosi dengan baik pada 

diri sendiri dalam hubungan 

dengan orang lain. 

1. Self awareness 

2. Self management 

3. Motivation 

4. Empati (social 

awareness) 

5. Relationship 

management 

Goleman,(2000, pp.42-43) 

Ordinal 

Pelaku 

Usaha Kecil 

Kerajinan 

Jawa Barat 

Kecerdasan Intelektual (X1) 

Kecerdasan Emosional (X2) 

Kinerja Pelaku usaha (Y) 
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 (Goleman, 2000) 

Kinerja 

(Y) 

 

suatu konsep yang bersifat 

universal yang merupakan 

efektifitas operasional suatu 

organisasi, bagian organisasi, 

dan karyawannya berdasarkan 

standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Maksud 

dan tujuan kinerja adalah 

menyusun sasaran yang 

berguna, tidak hanya bagi 

evaluasi kinerja pada akhir 

periode tertentu, melainkan hasil 

proses kerja sepanjang periode 

tersebut 

 (Simamora, 2007, p. 56). 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan waktu 

4. Efektifitas 

5. Kemandirian 

6. Komitmen 

 

Ordinal 

Pelaku 

Usaha Kecil 

Kerajinan 

Jawa Barat 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Uji Multikolinearitas 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 7,758 6,650  1,167 ,254   

Kecerdasan 

Intelektual (X1) 
,765 ,377 ,454 2,030 ,053 ,234 4,268 

Kecerdasan 

Emosional (X2) 
,454 ,244 ,415 1,857 ,075 ,234 4,268 

a. Dependent Variable: Kinerja (Y) 

 

Interpretasi Hasil 

Untuk mengetahui apakah telah terjadi Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

tolerance atau VIF. Kedua ukuran menunjukan setiap variable bebas dijelaskan variable 

bebas lainnya. Suatu model regresi dikatakan bebas dari Multikolinearitas apabila nilai 

tolerance lebih besar dari 0.1 atau VIF lebih kecil dari 10. 

Hasil uji Multikolinearitas di atas menunjukan bahwa tidak terdapat variable 

bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.1 dan VIF lebih dari 10. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi yang diolah bebas dari 

Multikolinearitas. 
 

Uji Autokorelasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,841
a
 ,707 ,684 5,405 1,964 

a. Predictors: (Constant), Kecerdasan Emosional (X2), Kecerdasan Intelektual (X1) 

b. Dependent Variable: Kinerja (Y) 
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Interpretasi Hasil: 

Nilai Durbin-Watson yang diperoleh dari hasil pengolahan data sebesar 

1.964. nilai tersebut lebih besar dari satu dan lebih kecil dari empat, maka 

residual atau eror model regresi berganda bersifat bebas atau tidak terjadi 

autokorelasi. 

Jadi model regresi linear tidak terdapat korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode sekarang dengan kesalahan pengganggu periode 

sebelumnya. 

 

Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant) 7,758 6,650  1,167 ,254   

Kecerdasan 

Intelektual (X1) 
,765 ,377 ,454 2,030 ,053 ,234 4,268 

Kecerdasan 

Emosional (X2) 
,454 ,244 ,415 1,857 ,075 ,234 4,268 

a. Dependent Variable: Kinerja (Y) 

 

Persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah:  

Y= 7.758 + 0.765x1 + 0.454 x2 

Dimana Y= Kinerja, X1= Kecerdasan Intelektual, X2= Kecerdasan Emosional. 

a. Dari table di atas diketahui hubungan antara variable Kecerdasan Intelektual 

dengan Kinerja berbanding lurus atau positif.  

b. variable Kecerdasan Emosional dengan Kinerja berbanding lurus atau positif.  

 

 

 

Analisis Korelasi Berganda 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,841
a
 ,707 ,684 5,405 1,964 

a. Predictors: (Constant), Kecerdasan Emosional (X2), Kecerdasan Intelektual (X1) 

b. Dependent Variable: Kinerja (Y) 

  

Nilai Adjusted R Square dari table model summary menunjukan 68.4 % dari 

variance “Kinerja” dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variable 

“Kecerdasan emosional” dan “Kecerdasan intelektual”, sedangkan sisanya 

sebesar (100%-68.4%) 31.6% dijelaskan oleh faktor (variable) lain dari luar 

model. 

 

 



SEMINAR NASIONAL TEKNIK INDUSTRI 2017 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  

 

“Peran Ergonomi Dalam Pengembangan Kewirausahaan Dan Industri Kreatif” 
Surabaya, 25 Oktober 2017 

 

- 27 - 

Uji Simultan (Uji F) 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1766,391 2 883,195 30,233 ,000
b
 

Residual 730,324 25 29,213   

Total 2496,714 27    

a. Dependent Variable: Kinerja (Y) 

b. Predictors: (Constant), Kecerdasan Emosional (X2), Kecerdasan Intelektual (X1) 

 

Hipotesis: 

H0: Kecerdasan Intelektual dan kecerdasan emosional tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja. 

H1: Kecerdasan Intelektual dan kecerdasan emosional berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja. 

Interpretasi Hasil: 

Nilai sig. yang menunjukan nilai sebesar 0.000 lebih kecil dibandingkan tingkat 

signifikan 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecerdasan intelektual dan 

kecerdasan emosional berpengaruh secara simultan terhadap variable kinerja. 

 

Uji Parsial (Uji t) 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 7,758 6,650  1,167 ,254   

Kecerdasan 

Intelektual (X1) 
,765 ,377 ,454 2,030 ,053 ,234 4,268 

Kecerdasan 

Emosional (X2) 
,454 ,244 ,415 1,857 ,075 ,234 4,268 

a. Dependent Variable: Kinerja (Y) 

Hipotesis: 

H2: kecerdasan intelektual berpengaruh secara signifikan terhadap income 

H3: kecerdasan emosional berpengaruh secara signifikan terhadap income 

 

Interpretasi Hasil: 

Melihat Nilai sig. yang menunjukan nilai untuk Kecerdasan Intelektual sebesar 

0.053 lebih kecil dibandingkan tingkat signifikan 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kecerdasan intelektual tidak berpengaruh positif terhadap variable kinerja. 

Melihat Nilai sig. yang menunjukan nilai untuk pengalaman kerja sebesar 0.013 

lebih kecil dibandingkan tingkat signifikan 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosional berpengaruh terhadap variable kinerja dan hipotesis tidak dapat 

ditolak. 

 

Kesimpulan 

1. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional seseorang berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja. 
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2. Kecerdasan intelektual seseorang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. 

3. Kecerdasan emosional seseorang berpengaruh secara simultan terhadap kinerja. 

4. kecerdasan intelektual seseorang tidak berpengaruh positif terhadap variable kinerja. 

5. Kecerdasan emosional seseorang berpengaruh positif terhadap kinerja. 

 

Saran 

Untuk  penelitian  mendatang  hendaknya  lebih  memperdalam  instrumen 

penelitian serta mengembangkannya lagi sehingga pengukurannya lebih baik. Dari hasil 

penelitian ini menunjukkan  bahwa  masih  banyak  variabel-variabel  lain  yang  

mempengaruhi prestasi kinerja yang perlu diteliti, karena berdasarkan hasil penelitian 

setelah menggunakan variabel moderasi menunjukkan adanya peningkatan terhadap 

kinerja, akan tetapi masih belum maksimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih 

ada variabel bebas lain yang akan mempengaruhi kinerja. Peneliti menyarankan untuk 

penelitian yang akan datang agar dilakukan penelitian diobjek  yang  sama dan 

menambahkan sebuah variabel  yang  akan mendukung keberhasilan kinerja seperti 

menambahkan sebuah variabel moderasi atau intervening misalnya motivasi kerja, 

disiplin kerja, usia dan lain-lain, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih 

lengkap lagi akan  pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen 

secara tidak langsung. 
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ABSTRAK 

Industri kreatif selama ini dipandang memiliki peran penting dalam berkontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun perhatian 

terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri kreatif masih kurang. 

Makalah ini membahas pengembangan model kebijakan industri kreatif yang 

berkelanjutan, dimana tiga dampak industri kreatif, yaitu: ekonomi, sosial dan 

lingkungan diperhatikan secara simultan dalam model kebijakan industri kreatif. 

Pemodelan kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

dinamika sistem (system dynamics), sedangkan untuk menilai dampak lingkungan yang 

ditimbulkan industri kreatif digunakan pendekatan Life Cycle Assessment (LCA). 

 

Kata Kunci: industri kreatif, system dynamics, LCA 

 

PENDAHULUAN 

 

Industri kreatif telah mendapatkan banyak perhatian bagi praktisi industri dan 

peneliti dalam beberapa dekade terakhir, karena industri kreatif tidak hanya berdampak 

secara ekonomi tetapi juga mampu memberikan dampak secara sosial yang luas. 

Serrano et al., (2014) menunjukkan secara empiris bahwa terdapat hubungan kausalitas 

dan umpan balik antara kinerja industri kreatif dan Product Domestic Bruto. Secara 

ekonomi andil industri kreatif pada Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia pada 

tahun2006 tercatat sekitar 4,75% (sekitar Rp 170 triliun rupiah) dan 7% dari total 

ekspor pada 2006. Selanjutnya perkembangan industri kreatif menyentuh angka 7,3% 

pada 2006, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar pada 

angka 5,6% (Pangestu, 2008). Berikutnya andil industri kreatif pada tahun 2007 

bertambah mencapai 5,67% .   Secara sosial, sektor industri kreatif itu juga mampu 

memberikan andil ketersediaan lapangan kerja bagi sekitar 3,7 juta tenaga kerja atau 

setara 4,7% total penyerapan tenaga kerja baru (Pangestu, 2008). Meskipun demikian, 

kontribusi industri kreatif pada periode tahun 2010 sampai pada tahun 2013 

menunjukkan tren yang cenderung menurun. Fenomena tersebut dapat dlihat pada 

gambar 1.Beberapa pendekatan dan model telah dikembangkan pada penelitian 

terdahulu untuk mempelajari perilaku sistem industri kreatif. Misalnya Galloway dan 

Dunlop  (2007) dan Azevedo dan Barbosa (2014).  Sementara itu,  Potts dan 

Cunningham  (2008) mengusulkan empat model yang dapat digunakan untuk 

memprediksi perilaku industri kreatif yang berdampak negatif, positif dan netral 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Model pertama, disebut sebagai model 

mailto:hilhamsah@gmail.com
mailto:tyo_teguhprasetyo@yahoo.com
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"kesejahteraan", yang menerangkan bahwa industri kreatif berdampak negatif pada 

pertumbuhan ekonomi karena mereka menggunakan lebih banyak sumber daya daripada 

yang diproduksi.  

 
Gambar 1. Grafik kontribusi industri kreatif di Indonesia 

(Sumber: diolah dari www.kemenpar.go.id) 

 

Misalnya adanya subsidi atau intervensi dari pemerintah yang berlebihan. 

Berikutnya model kedua, disebut sebagai model "kompetisi", model ini dapat 

memprediksi bahwa "industri kreatif bukanlah perlambatan ekonomi, namun secara 

efektif 'hanya industri yang biasa. Sehingga, tidak perlu mengembangkan strategi 

kebijakan khusus untuk industri ini. Karena dampak ekonomi dari industri kreatif setara 

dengan semua sektor lainnya. Sedangkan pada model ketiga, yang disebut  sebagai 

model "pertumbuhan", mengasumsikan bahwa industri kreatif mengenalkan gagasan 

baru ke dalam ekonomi maupun memfasilitasi adopsi dan retensi gagasan atau teknologi 

baru di sektor lain (Fahmi dan Koster, 2017). Sementara itu, model keempat, yang 

disebut sebagai model "inovasi", menjelaskan bahwa peran industri kreatif dalam 

ekonomi bukanlah bagian dari ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, namun 

justru merupakan bagian dari sistem inovasi yang lebih luas. Sayangnya model-model 

yang diusulkan oleh Potts dan Cunningham  (2008) hanya melihat permasalahan secara 

parsial, sehingga model yang diusulkan pun dibagi menjadi empat buah model.  Pada 

kenyataannya permasalahan pada elemen-elemen yang ada pada sistem  industri kreatif 

saling berkaitan. Kompleksitas industri kreatif dilihat dari sektor yang terlibat maupun 

dampak yang ditimbulkan, semestinya menjadikan pengembangan model industri 

kreatif mengakomodasi kompleksitas tersebut ke dalam model yang terintegrasi. 

Fenomena ini diteliti oleh Azevedo dan Barbosa (2014), dimana dalam model industri 

kreatif yang berkelanjutan mengintegrasikan sub sektor industri kreatif yang relevan 

untuk menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang besar. Sedangkan Banks dan 

Hesmondhalgh (2009) menekankan kebijakan yang terintegrasi pada pengembangan 

industri kreatif.  

Berdasarkan studi literatur pada beberapa penelitian terdahulu seperti diuraikan di 

atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan awal terkait kondisi industri kreatif saat 

ini. Kondisi yang pertama, industri kreatif berkontribusi terhadap Product Domestic 

Bruto, tetapi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir kontribusi tersebut cenderung 

mengalami penurunan. Kondisi kedua, banyak penelitian ynag membahas tentang 

http://www.kemenpar.go.id/
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pemodelan industri kreatif tetapi, elemen-elemen industri kreatif yang dipertimbangkan 

masih secara parsial. Kondisi yang ketiga, adalah dampak industri kreatif yang 

diperhatikan masih sebatas dampak ekonomi dan sosial saja, sedangkan dampak 

lingkungan belum diperhatikan.  

Dengan berpijak pada tiga kondisi tersebut, maka dalam makalah ini akan dibahas 

usulan model terintegrasi Life Cycle Assessment (LCA) dan system dynamics untuk 

pengembangan kebijakan industri kreatif berkelanjutan. Life Cycle Assessment adalah 

metode untuk mengevaluasi input, output, dan dampak lingkungan sistem, produk atau 

proses pada siklus hidupnya (ISO 14040:2006). Selanjutnya dengan metodologi system 

dynamics, permasalahan sistem industri kreatif dilihat tidak disebabkan oleh pengaruh 

luar (exogeneous explanation) namun dianggap karena disebabkan oleh struktur internal 

(endogeneous explanation). Fokus utama dari penggunnaan metodologi system 

dynamics ialah memperoleh pemahaman atas sistem industri kreatif sehingga langkah-

langkah pemecahan masalah memberikan umpan balik pada pemahaman sistem. 

Meskipun integrasi life cycle sustainability assessment (LCSA) dan system dynamics 

sudah pernah dilakukan oleh Onat, et al. (2016) untuk menyelesaikan masalah 

transportasi, tetapi integrasi kedua metode tersebut untuk menyelesaikan masalah sistem 

industri kreatif belum pernah dilakukan. Karena industri kreatif yang ada di Indonesia 

merupakan sistem yang dinamis, seperti yang diindikasikan dalam penelitian Kaderi et 

al. (2015). Sejalan dengan hal tersebut perancangan kebijakan yang tepat bagi industri 

kreatif di Indonesia menurut Fahmi et al. (2016) masih memerlukan penelitian lebih 

lanjut. 

 

Kerangka Kerja 

Pada tahap pertama adalah penilaian dampak lingkungan menggunakan LCA. 

Pendekatan  LCA berbeda dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL), yang tidak 

memperhatikan hulu dan hilir dari sistem. LCA tidak hanya memperhatikan produk, 

tetapi sistxem produk. Yang dimaksud sistem produk adalah sebuah kumpulan yang 

secara material dan energi dihubungkan dengan proses unit yang melakukan satu atau 

lebih fungsi terfedinisi (ISO 14040:2006). Secara ideal sistem produk dapat dimodelkan 

dengan menentukan input dan output dan batasan sistem (boundary) dimana elemen-

elemennya mengalir. Selanjutnya diagram kerangka kerja LCA dapat dilihat pada 

gambar 2. 

Tahapan dalam Life Cycle Assessment terbagi menjadi empat fase (Curran, 2012): 

1. Fase Goal and scope definition, pada tahap ini ditentukan tujuan dan ruang 

lingkup studi serta tingkat kedetailannya. Batasan sistem industri kreatif dan 

kebijakan yang dikaji ditetapkan  pada tahap ini. Pada studi menggunakan 

LCA tahapan ini merupakan tahapan terpenting yang harus dilakukan. 

2. Fase Life Cycle Inventory (LCI), pada tahapan ini semua proses harus diukur 

secara kuatitatif. Misalnya terkait massa, konsumsi energi, emisi karbon, 

sampah yang dihasilkan dalam produk, proses maupun aktifitas yang ada 

sepanjang siklus hidup produk. 
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Gambar 2. Kerangka Kerja Integrasi Life Cycle Assessment dan System Dynamics 

 

1. Fase Life Cycle Impact Assesstment (LCIA), merupakan tahap penilaian dampak 

yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dari hasil 

identifikasi dan inventarisasi pada tahap life cycle inventory. 

2. Fase Interpretation, merupakan tahap untuk menjawab tujuan yang telah 

ditetapkan di awal dengan disertai analisis hasil, menjelaskan keterbatasan  

maupun rekomendasi berdasarkan temuan pada fase LCA. 

 

Pada tahap pengembangan model dengan system dynamics  lebih ditekankan 

kepada tujuan-tujuan tentang bagaimana tingkah laku sistem itu muncul dari 

strukturnya. Aplikasi system dynamics telah banyak digunakan pada berbagai bidang 

keilmuan, antara lain: teknik/rekayasa, ekonomi, sosial, ekologi dan lingkungan, dll. 

Permasalahan yang dapat dengan tepat dimodelkan menggunakan metodologi system 

dynamics adalah (Tasrif, 2006): masalah mempunyai sifat dinamis (berubah terhadapa 

waktu) dan struktur fenomenanya mengandung paling sedikit satu struktur umpan-balik 

(feedback structure). Suatu umpan-balik harus dibentuk karena adanya hubungan kausal 

(sebab-akibat). Dengan perkataan lain, suatu struktur umpan balik adalah suatu causal 

loop (lingkar sebab akibat). Hubungan dinamis yang kompleks antara indikator sosial, 

lingkungan, dan ekonomi dalam sistem industri kreatif dapat dimodelkan dalam sebuah 

causal loop. Struktur umpan balik ini merupakan blok pembentuk model yang 

diungkapkan melalui lingkaran-lingkaran tertutup. Lingkar umpan-balik (feedback loop) 

tersebut menyatakan hubungan sebab-akibat variabel-variabel yang melingkar, bukan 

menyatakan hubungan karena adanya korelasi-korelasi statistik (Tasrif, 2006).   

Pada tahap pengambilan keputusan, model yang dikembangkan harapannya 

adalah dapat memenuhi syarat dan mampu dijadikan sarana analisis untuk merumuskan 

(merancang) kebijakan yang merupakan suatu wahana untuk menemukan jalan dan cara 

intervensi yang efektif dalam suatu sistem (fenomena), hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Tasrif (2006). Melalui jalan dan cara intervensi inilah perilaku sistem 

industri kreatif yang diinginkan dapat diperoleh dan di sisi lain perilaku sistem industri 

kreatif yang tidak diinginkan dapat dihindari. Selanjutnya Tasrif (2006) 
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merekomendasikan penyusunan skenario kebijakan (alternatif kebijakan) dalam sistem 

(nyata) dengan model melalui manipulasi melalui: perubahan parameter, perubahan 

struktur (kaidah keputusan), atau; kombinasinya. 

 

Model Konseptual 

Secara garis besar, model yang dikembangkan mencakup sepuluh sub sistem yang 

mempengaruhi kinerja sistem industri kreatif nasional yaitu: tenaga kerja, rumah tangga, 

pendidikan teknologi, produksi, pemerintah, lingkungan, bahan baku, barang kapital 

dan sub ssistem keuangan. Konseptualisasi sistem industri kreatif yang berkelanjutan 

dapat dijelaskan dengan Causal Loop Diagram (CLD) seperti pada gambar 3 dan 

dideskripsikan oleh setiap loop pada CLD. Pada CLD sistem industri kreatif yang 

berkelanjutan tersusun atas beberapa sub model (sektor) dan terdapat hubungan kausatif 

diantara sub model atau variabel. Sehingga CLD merupakan tinjauan terhadap sistem 

industri kreatif yang berkelanjutan dengan melalui penyederhanaan melalui sudut 

pandang kesisteman.  
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Gambar 3. Causal loop diagram industri kreatif berkelanjutan 

            (diadaptasi dari Mustajib  dan Ilhamsah (2016)) 
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Gambar 4. Stock and Flow Diagram Sub Model Lingkungan 

 

Di dalam CLD terdapat beberapa loop (multi-loop) yang secara garis besar dapat 

dikelompkkan menjadi 2: positif (reinforcing) dan negatif (balancing). Reinforcing 

berarti terjadinya penguatan suatu dampak dari suatu hubungan sebab akibat variabel 

variabel yang terkait). Sedangkan balancing berarti terjadinya pelemahan/penurunan 

suatu dampak dari suatu hubungan sebab akibat variabel variabel yang terkait. Pada 

struktur model system dynamics  yang diusulkan dalam penilitian ini terdapat 50 loop. 

Dengan bantuan perangkat lunak simulasi VENSIM PLE versi 5 sebanyak 50 loop. 

Penilaian dampak lingkungan yang dihasilkan dari LCA dimasukkan ke dalam sub 

sistem lingkungan, dimana Stock and Flow Diagram sub sistem lingkungan ditampilkan 

pada gambar 4. 

 

KESIMPULAN 

 

Industri kreatif telah berperan memberikan kontribusi terhadap Product Domestic 

Bruto, namun sayangnya di Indonesia selama beberapa tahun terakhir mengalami 

penurunan. Di sisi lain, banyak penelitian yang membahas tentang pemodelan industri 

kreatif untuk mempelajari perilaku sistem industri kreatif tetapi, elemen-elemen industri 

kreatif yang dipertimbangkan masih secara parsial. Sementara itu, dampak industri 

kreatif yang diperhatikan selam ini hanya dampak ekonomi dan sosial saja, sedangkan 

dampak lingkungan belum diperhitungkan.  

Pada makalah telah dibahas model terintegrasi Life Cycle Assessment (LCA) dan 

system dynamics untuk pengembangan kebijakan industri kreatif berkelanjutan. LCA 

merupakan metode untuk mengevaluasi input, output, dan dampak lingkungan sistem, 

produk atau proses pada siklus hidupnya (ISO 14040:2006). Sedangkan dengan 

metodologi system dynamics, permasalahan sistem industri kreatif dilihat tidak 

disebabkan oleh pengaruh luar namun dianggap karena disebabkan oleh struktur 

internal.  Sehingga dengan system dynamics diperoleh pemahaman atas sistem industri 

kreatif sehingga langkah-langkah pemecahan masalah memberikan umpan balik pada 

pemahaman sistem. Model yang dikembangkan mencakup sepuluh sub sistem yang 

mempengaruhi kinerja sistem industri kreatif nasional yaitu: tenaga kerja, rumah tangga, 

pendidikan teknologi, produksi, pemerintah, lingkungan, bahan baku, barang kapital 

dan sub istem keuangan. Penilaian dampak lingkungan yang dihasilkan dari LCA 

dimasukkan ke dalam sub sistem lingkungan. 
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ABSTRAK  

Penggunaan sumber daya (resource) yang berlebihan mengakibatkan 

meningkatnya biaya produksi serta bahan baku yang terbuang. Selain itu juga 

mengakibatkan menurunnya tingkat efisiensi produksi perusahaan. Akan tetapi 

bukanlah suatu hal yang mudah untuk mengidentifikasi masalah pemborosan yang 

terjadi. Industri kecil batik tulis di Kota Magetan yang terkenal dengan pola Batik Tulis 

Pring Sedapur juga salah satu usaha yang hingga kini masih mencari penyebab 

ketidakefisiensinya proses produksi sehingga output harian kurang optimal. Oleh karena 

itu, maka dilakukan interview secara berulang pada ekspert untuk mengidentifikasi 

masalah penyebab ketidakoptimalan output harian. Hasil dari interview tersebut menjadi 

inputan yang akan digunakan untuk pengolahan data model AHP. Kriteria pengambilan 

keputusan untuk memilih alternatif antara lain : waktu, biaya, dan output. Sedangkan 

alternatif yang diusulkan adalah penambahan tenaga kerja pengeblat pola, dan 

pembuatan jemuran. Hasil dari pengolahan data kualitatif dan kuantitatif serta uji 

konsistensi menunjukkan bahwa pengadaan jemuran dapat meningkatkan efisiensi 

space yang digunakan serta output harian. 

 

Kata kunci : identifikasi masalah, efisiensi, metode Delphi, AHP, pemilihan alternatif 

 

PENDAHULUAN 

 

Efisiensi merupakan suatu perbaikan yang dilihat sebagai usaha untuk 

mereduksi konsumsi sumber daya. Efisiensi dalam produksi juga merupakan salah satu 

kebutuhan utama untuk mencapai sebuah industri yang lebih maju (J. Dahmus, 2014). 

Karena dengan melakukan efisiensi dapat mengurangi biaya (cost), sampah atau bahan 

baku yang terbuang (waste), dan sekaligus dapat meningkatkan kualitas produk.  

Industri Kecil Menengah (IKM) batik tulis adalah salah satu bidang usaha 

manufaktur yang tak lepas dari permasalahan terutama dalam proses produksinya 

(Nurainun dkk, 2008; Sutari dkk, 2015; Nurhaida dkk, 2015; Margried, 2015; Rangkuti 

dkk, 2015; Anugraha, 2015; Apriliana, 2016a&b). Dimana resource yang digunakan 

cukup banyak, dan masih jauh dari efisien. Oleh sebab itu perlu untuk dilakukan usaha 

peningkatan efisiensi sebagai upaya perbaikan proses produksi batik tulis.  

 

Tujuan Penelitian 

Banyaknya permasalahan yang terjadi pada IKM Batik Tulis, serta telah 

banyak penelitian yang mengajukan solusi pemecahan masalahnya, akan tetapi bisa jadi 

permasalahan yang diangkat tersebut bukan merupakan permasalahan yang urgen untuk 

diselesaikan. Maka, pada penelitian ini akan dilakukan identifikasi permasalahan 

dengan dengan melibatkan ekspert pada IKM Batik Tulis Pring Sedapur yang bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi produksi, agar output harian dapat meningkat. 

 

Tinjauan Pustakan 

mailto:indahaprilianasari@gmail.com
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a. Efisiensi  

Efisiensi sering kali diasumsikan sebagai rasio dari luaran (output) terhadap 

total masukan (input), yang dinyatakan dengan rumus (Juntao & Mishima, 2017) : 

r =   (1) 

dimana P =  jumlah keluaran yang berguna (produk), yang dihasilkan per 

jumlah biaya (C) dari sumber daya yang diserap. 

 Sumber Daya (resource) 

Ada beberapa jenis sumber daya (resource) yaitu sumber daya yang dapat 

diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya yang dapat diperbarui atau disebut 

dengan renewable, adalah jika ketersediaannya akan tetap ada dengan kuantitas yang 

sama. Seperti manusia (man), mesin (machine), tempat atau ruang (space), peralatan 

yang digunakan pada umumnya (equipment in general) dan sebagainya, yang sesekali 

digunakan untuk satu tugas atau lebih, dengan jumlah terbatas yang dapat digunakan 

pada setiap saat.  

Sedangkan sumber daya (resource) yang tidak dapat diperbarui atau non-

renewable atau consumable adalah seperti bahan baku (raw material), anggaran 

(budget), dan sebagainya, yang dikonsumsi secara global atau menyeluruh 

(accumulation) selama waktu tertentu. 

b. Metode Delphi 

Metode Delphi adalah sebuah metode musyawarah mufakat dengan melakukan 

interview terhadap para ahli (expert), dimana tiap ahlinya tidak bertemu secara langsung 

untuk membuat keputusan maupun kerangka kerja. Adapun kelebihan penggunaan 

metode Delphi dalam penelitian adalah dapat mengumpulkan pendapat dari ahli, yang 

kemudian dikolektifkan dihadapan mereka (Helmer, 1963 yang dikutip oleh Hambach 

et.al, 2017). 

c. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

AHP adalah sebuah model pengambilan keputusan yang inputannya adalah 

persepsi manusia. AHP, menggunakan input kualitatif (berdasarkan pemikiran manusia) 

yang dianggap “ekspert”. Kriteria “ekspert” bukan berarti hanya melibatkan orang yang 

jenius, pintar, bergelar Doktor bahkan Professor, melainkan orang yang mengerti betul 

mengenai permasalahan yang sedang diamati, dan juga merasakan dampak dari 

permasalahan maupun mempunyai kepentingan pada permasalahan tersebut 

(Brodjonegoro, 1992). 

1. Posisi Penelitian 

Penelitian pada industri batik telah banyak dilakukan akhir-akhir ini. Penelitian 

dilakukan dengan melihat permasalahan yang terjadi di lokasi. Tetapi, bisa jadi 

permasalahan tersebut bukan merupakan permasalahan utama yang harus diselesaikan. 

Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa penelitian terdahulu dan posisi penelitian 

yang diajukan. 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Body of Knowledge penelitian dan usulan penelitian 

Peneliti Tahun Tujuan Penelitian 
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Peneliti Tahun Tujuan Penelitian 

Nurainun, dkk 2008 Membuat analisis SWOT pada industri batik 

Sutari, dkk 2015 Membahas tingkat kelelahan pada pengrajin batik yang masih 

menggunakan alat-tradisional 

Nurhaida, dkk 2015 Memperkenalkan sebuah pendekatan mendeteksi keserasioan 

pola batik menggunakan SIFT 

Margried 2015 Membuat sebuah komunitas batik agar tetap lestari, dan 

memperkenalkan software JBatik untuk mengubah pola batik 

dari manual ke digital. 

Rangkuti, dkk 2015 Penggunaan pohon treeval, treefit fungsi dan Fuzzy Neural 

Network (FNN) untuk mendeteksi kesamaan karakteristik pola 

batik yang sulit diidentifikasi. 

Anugraha 2015 Membuat meja kerja batik cap yang ergonomis tanpa 

menghilangkan orisinalitas 

Apriliana 2016a&b Membuat Desain, Meja dan Kursi Pengeblat Pola Batik Tulis 

Pring Sedapur  

Penelitian ini : 
Apriliana 2017 Mengidentifikasi permasalahan yang urgen untuk dicari 

solusinya, agar proses produksi lebih efisien (integrasi data 

kualitatif dan kuantitatif) 
 

2. Hasil Interview dengan Ekspert 

Berdasarkan hasil interview yang dilakukan berulang-ulang, didapatkan 

informasi bahwa mereka sering kali tidak dapat menghasilkan ouput yang optimal 

karena jumlah tenaga untuk mengeblat pola yang sedikit, dan sulitnya mendapatkan 

tenaga pengeblat pola. Hal itu dikarenakan setiap pengeblat harus mempunyai jiwa seni, 

agar hasil blat rapi dan indah. Pada kenyataannya, tenaga manusia tersedia cukup 

banyak tetapi tidak banyak yang mempunyai jiwa seni. 

Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa faktor cuaca juga mempengaruhi 

output, karena pada proses penjemuran diperlukan suhu dan sinar matahari yang cukup. 

Jika kondisi cuaca hujan, udara dingin, maka proses penjemuran akan menjadi lebih 

lama bahkan memakan space yang lebih banyak. 
 

3. Pemilihan Kriteria dan Alternatif Solusi Masalah 

Permasalahan yang akan diangkat dan dicari solusinya pada penelitian ini 

adalah yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi produksi. Adapun alternatif yang 

telah kami dapat dari interview dan jurnal pendukung, antara lain : 

(1) Menambah jumlah tenaga kerja (Tenaga Kerja) 

(2) Membuat jemuran untuk di dalam ruangan (Jemuran) 

Sedangkan kriteria yang dapat kami tangkap dari hasil interview di lapangan 

untuk dijadikan pertimbangan pengambilan solusi masalah antara lain : 

(1) Waktu. Dalam arti tidak memerlukan waktu yang lama untuk direalisasikan 

(2) Biaya. Alternatif yang dipilih tidak memerlukan biaya yang besar untuk 

diwujudkan.  

(3) Output. Dengan adanya solusi nanti, produktivitas pekerja dan alat kerja lebih 

optimal, sehingga output harian bertambah. 

Pengolahan data dilakukan dengan perhitungan manual, menggunakan model 

AHP untuk pemilihan alternatif. Struktur keputsan permasalahan di atas, akan 

ditampilkan pada gambar 1. 

4. Analisis dan Pengolahan Data 
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Alternatif yang dipilih, harus dipertimbangkan berdasarkan kemampuannya 

untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis berpasangan untuk menentukan prioritas. Analisis berpasangan dilakukan 

dengan cara membandingkan tingkat kepentingan, baik kriteria dengan kriteria, maupun 

alternative dengan alternative, dan memberikan skor (nilai) dari 1 sampai dengan 9 

(skala likert). Penyelesaian penentuan alternatif masalah di atas dilakukan hingga 

beberapa langkah, sampai ditemukan alternatif yang memenuhi kriteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur keputusan peningkatan efisiensi produksi 

 

Tabel 2. Matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria Waktu (W) Biaya (B) Output (O) 

Waktu (W) 1 3 1/5 

Biaya (B) 1/3 1 1/5 

Output (O) 5 5 1 

Jumlah nilai kolom 19/3 9 7/5 

 

Tabel 3. Matrik Perbandingan Berpasangan Kriteria Waktu terhadap Alternatif 
Waktu Tenaga Kerja (TK) Jemuran (J) 

 Tenaga kerja (TK) 1 1/3 

Jemuran (J) 3 1 

Jumlah Kolom 4 1,333 

 

Tabel 4. Matrik Perbandingan Berpasangan Kriteria Biaya terhadap Alternatif 

Biaya Tenaga Kerja (TK) Jemuran (J) 

 Tenaga kerja (TK) 1 1/5 

Jemuran (J) 5 1 

Jumlah Kolom 6 1,200 

Tabel 5. Matrik Perbandingan Berpasangan Kriteria Output terhadap Alternatif 

Output Tenaga Kerja (TK) Jemuran (J) 

 Tenaga kerja (TK) 1 1/5 

Jemuran (J) 5 1 

Jumlah Kolom 6 1,200 

 

Hasil normalisasi matrik berpasangan antar kriteria dapat disimpulkan bahwa 

pengrajin batik ingin mencari solusi yang dapat meningkatkan output, yang mana 

Peningkatan efisiensi 

produksi 

Waktu  Biaya Output 

Tenaga Kerja Jemuran  
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mempunyai bobot tertinggi sebesar 68,6%. Akan tetapi, hasil pembobotan tersebut tidak 

memberikan hasil yang konsisten (dimana nilai CR = 0,361). Sedangkan syarat dari 

ketidakkonsistensian diterima adalah nilai CR < 0,1. Oleh karenanya perlu untuk 

dilakukan reestimate terhadap elemen-elemennya agar diperoleh nilai konsistensi yang 

lebih baik. 

Tabel 6. Reestimate matriks perbandingan antar kriteria 
Kriteria Waktu (W) Biaya (B) Output (O) 

Waktu (W) 1 ½ 1/5 

Biaya (B) 2 1 1/2 

Output (O) 5 2 1 

Jumlah nilai kolom 8 7/2 17/10 

 

Tabel 7. Normalisasi matriks antar kriteria 

Kriteria W B O 
Jumlah 

baris  

Bobot 

Relatif 

Waktu (W) 0,125 0,143 0,118 0,386 0,129 

Biaya (B) 0,250 0,286 0,294 0,830 0,277 

Output (O) 0,625 0,571 0,588 1,785 0,595 

Jumlah nilai kolom 1 1 1 3 1 

 

Kemudian dilakukan uji konsistensi seperti proses di atas. 
            

 
 

Sehingga dapat dicari nilai nmax  

nmax = 0,386 + 0,831 + 1,791 = 3,007 

 
oleh karenanya, n = 3, maka dapat dicari 

CI =  =  = 0,004 

 

RI =  =  = 0,66 

 

CR =  

Karena nilai CR < 0,1, maka level inconsistency  dari kriteria diterima. 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
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Tabel 8. Rekapitulasi seluruh hasil perhitungan 
Kriteria  Waktu Biaya Output 

Alternatif 0,129 0,277 0,595 

Tenaga Kerja 0,250 0,167 0,167 

Jemuran 0,750 0,833 0,833 

 

Nilai ekspektasi (Noer, 2010) : 

 

 

  

Substitusi dalam rumus, dan didapatkan : 

Tenaga Kerja  = 0,250 (0,129) + 0,167 (0,277) + 0,167 (0,595) = 0,177 

Jemuran = 0,750 (0,129) + 0,833 (0,277) + 0,833 (0,595) = 0,823 

 

Tabel 9. Nilai Ekspektasi tiap Alternatif 
Kriteria  Waktu Biaya Output 

Bobot  
Alternatif 0,129 0,277 0,595 

Tenaga Kerja 0,250 0,167 0,167 0,177 

Jemuran 0,750 0,833 0,833 0,823 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil observasi yang dilakukan dengan interview serta pengolahan data, 

didapatkan hasil bahwa untuk meningkatkan efisiensi lokasi (space) yang digunakan 

untuk menjemur kain batik yang telah selesai diberi warna dasar maupun warna pola, 

terutama pada saat musim penghujan yang memerlukan waktu lebih lama untuk 

mengeringkan kain, maka dipilih alternatif pengadaan jemuran kain batik sehingga 

output hariannya meningkat dari musim penghujan sebelumnya. 
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IDENTIFIKASI  BULLWHIP EFFECT 

PRODUK PT. COCA-COLA AMATIL CENTRAL JAVA 
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ABSTRAK 

Salah satu kendala yang muncul dalam sistem distribusi produk adalah adanya 

fenomena Bullwhip Effect yaitu distorsi informasi tentang peningkatan variabilitas 

permintaan produk yang beragam di setiap tahap supply chain. Hal tersebut juga dialami 

oleh PT. Coca-Cola Amatil Cental Java yang memproduksi minuman non-alkohol. 

Untuk melakukan perbaikan maka digunakan pendekatan Supply Chain Management 

(SCM), dimana didalamnya tidak hanya membahas tentang distribusi produk saja, tetapi 

juga mengenai persediaan dan sistem informasi tentang penerapan SCM. Adapun tujuan 

penelitian ini untuk mengidentifikasi Bullwhip Effect yang terjadi pada sistem distribusi 

sehingga diperoleh solusi optimal dalam mengatasi kondisi tersebut. 

Hasil perhitungan nilai variabilitas menunjukkan bahwa masih terdapat Bullwhip 

Effect pada produk yang dikirim ke retailer dikarenakan nilai variansi permintaan lebih 

besar dari nilai perbandingan fungsi periode dan lead time sebesar 1,005. Produk 

tersebut antara lain; Sprite PET 425ml yang dikirim ke retailer Giant Express sebesar 

1,3272; produk Coca-Cola PET 1,5l sebesar 1,2814; dan produk Sprite PET 425ml yang 

dikirim ke retailer Giant sebesar 1,0584. 

 

Kata Kunci: Bullwhip Effect, Supply Chain Management, Efektivitas, Variabilitas 

 

PENDAHULUAN 

 

Pada saat ini tuntutan konsumen terhadap kualitas produk, harga, ketepatan 

pengiriman serta ketersediaan produk di pasaran semakin tinggi. Fungsi dari sistem 

supply chain itu sendiri adalah untuk menyediakan produk atau jasa yang tepat, pada 

tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan kondisi yang diinginkan. Dimana teknologi 

telah mengubah supply chain dari pengaturan persediaan dan transportasi menjadi suatu 

peningkatan nilai tambah dari barang dan jasa. Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain 

Management) merupakan bidang kajian yang terletak pada efisiensi dan efektifitas 

aliran barang, informasi, dan aliran uang yang terjadi secara simultan sehingga dapat 

menyatukan Supply Chain dengan pihak yang terlibat. Untuk menciptakan pelayanan 

yang diinginkan, koordinasi antar pihak-pihak supply chain sangat diperlukan. 

Kurangnya koordinasi seringkali menimbulkan kesalahan informasi yang salah satu 

akibatnya adalah variasi permintaan yang terjadi pada saluran supply chain. Variasi 

tersebut mengarah dari arah hilir ke hulu yang dinamakan fenomena bullwhip effect. 

Pada arah hilir yang berkaitan dengan retailer dan end user sedangkan arah hulu yang 

berkaitan langsung dengan manufacture. 

PT. Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) Central Java merupakan produsen dan 

distributor minuman non-alkohol siap minum terkemuka yang telah beroperasi di 

Indonesia sejak tahun 1992. PT. CCAI memproduksi dan mendistribusikan produk di 

bawah lisensi The Coca-Cola Company, dan dipercaya untuk memproduksi, 

mendistribusikan produknya untuk wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Perusahaan 
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memiliki agen-agen resmi di beberapa kota untuk mendistribusikan produknya dari 

perusahaan menuju retailer-retailer guna mempermudah pendistribusian produk dan 

menjaga ketersediaan produk ditempat tersebut. Area pemasaran yang begitu luas 

menuntut perusahaan harus mampu merencanakan dan mengendalikan persediaan bahan 

baku dan produk jadi dengan tepat untuk memenuhi permintaan dan stock produk 

perusahaan 

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan suatu manajemen persediaan yang 

terintegrasi mulai dari bahan baku, pengendalian produksi dan sistem pemasaran produk 

jadi. Sistem rantai pasok (supply chain) perusahaan yang meliputi supplier (pemasok 

bahan baku), manufacture (pabrik), dan distributor harus saling berhubungan dan 

memiliki suatu jaringan informasi yang terpadu (Parwati, 2009). Ketidaktepatan waktu 

dan jumlah pengiriman bahan baku akan menghambat perusahaan menghasilkan produk 

sesuai dengan permintaan pasar. Sedangkan ketidaktepatan pengiriman produk jadi oleh 

perusahaan akan mengakibatkan kerugian, kekecewaan konsumen yang pada akhirnya 

dapat menurunkan pangsa pasar perusahaan. Untuk itu diperlukan perbaikan pada 

bagian Supply Chain. Sehingga lemahnya sistem informasi yang menyebabkan 

simpangan yang jauh antara persediaan yang ada dengan permintaan atau lebih dikenal 

dengan Bullwhip Effect pada PT. Coca-Cola Amatil tidak lagi terjadi. Bullwhip Effect 

merupakan distorsi informasi tentang peningkatan variabilitas permintaan produk yang 

beragam di setiap tahap supply chain (Indrajit, R.E dan Djokopranoto, 2002). 

Keberadaan Bullwhip Effect yang tinggi akan mengganggu optimasi kinerja dari supply 

chain. Supply Chain Management antara lain meliputi penetapan pengangkutan, 

pembayaran secara tunai atau kredit, supplier, distributor dan pihak yang membantu 

transaksi seperti Bank, hutang maupun piutang, pergudangan, pemenuhan pemesanan, 

informasi mengenai ramalan permintaan, produksi maupun pengendalian persediaan 

Informasi yang kurang dari salah satu unsur lainnya dapat mengakibatkan tidak 

efisiensi yang besar seperti: inventory yang berlebih, pelayanan pelanggan yang kurang 

baik, salah satu menentukan perencanaan kapasitas, penjadwalan produksi yang salah 

dan transportasi yang kurang efektif. Salah satu permasalahan yang cukup pelik adalah 

bullwhip effect ini mendistorsi informasi permintaan dari mata rantai yang bawah (end 

customer) ke rantai diatasnya. Biasanya perusahaan itu mendasarkan peramalan 

produksi, fluctuation increase perencanaan kapasitas, pengendalian persediaan dan 

penjadwalan produksi terhadap data penjualan dari arah hilir effect didefinisikan sebagai 

peningkatan variabilitas permintaan di setiap tahap pada supply chain. Bullwhip effect 

juga merupakan istilah yang digunakan dalam dunia inventory yang mendefinisikan 

bagaimana pergerakan demand dalam supply chain. Konsepnya adalah suatu keadaan 

yang terjadi dalam supply chain, dimana permintaan dari customer mengalami 

perubahan, baik semakin bertambah maupun berkurang, perubahan ini menyebabkan 

distorsi permintaan dari setiap stage supply chain yaitu permintaan yang tidak akurat. 

Istilah Bullwhip Effect pertama kali digunakan oleh eksekutif Procetor & Gamble 

(P&G) ketika mengalami amplifikasi permintaan yang meluas untuk produknya 

“pampers”. Bullwhip Effect didefinisikan sebagai peningkatan variabilitas disetiap tahap 

supply chain. Analisis Bullwhip Effect sangat penting bagi manufaktur, distributor dan 

retailer, karena kebutuhan setiap fasilitas untuk meningkatkan safety stock pada pesanan 

untuk memberikan service level, peningkatan biaya menjadi penting apabila terlalu 

banyak menyimpan barang, tidak efisiennya penggunaan bahan baku, tenaga kerja dan 

transportasi (Pujawan, 2010) 
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Bullwhip effect mengakibatkan banyak inefisiensi pada supply chain. Misalnya 

pabrik memproduksi dan mengirim lebih banyak dari yang sesungguhnya dibutuhkan 

akibat salah membaca signal permintaan dari pemain bagian hilir supply chain. 

Kegiatan dari pabrik dan pemasok lebih fluktuatif sehingga sering lembur menghadapi 

permintaan yang berlebihan atau menganggur karena distributor/retail tidak memesan 

dalam waktu yang relatif panjang akibat melakukan forward buying. Efek dari kondisi 

ini adalah semakin tidak akuratnya data permintaan. 

Menurut Lee et al (1997) dalam Pujawan (2010) penyebab dari Bullwhip Effect 

ini ada empat yaitu yang pertama pembaharuan peramalan permintaan, peramalan ini 

diperlukan untuk membuat keputusan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka 

pendek. Tingkat akurasi ramalan biasanya meningkat semakin mendekati periode yang 

diramalkan karena informasi seperti order dari pelanggan, situasi pasar, dan sebagainya 

menjadi semakin jelas. Untuk mengakomodasikan informasi dan pengetahuan terbaru 

ke dalam ramalan, setiap saat perusahaan harus melakukan pembaharuan (updating) 

terhadap peramalan tersebut. Yang kedua order batching. Order batching adalah 

menumpuknya sejumlah permintaan yang jumlahnya relatif kecil, kemudian setelah 

beberapa waktu sekumpulan order tersebut diberikan kepada pemasoknya. Order 

batching diperlukan karena proses produksi dan pengiriman tidak ekonomis bisa 

dilakukan dalam ukuran kecil. Hal ini karena ukuran pesanan yang terlalu kecil akan 

mengakibatkan biaya pemesanan yang besar. Padahal semakin besar biaya pemesanan 

maka semakin besar pula ukuran pesanan yang ekonomis. Ketiga fluktuasi biaya, 

fluktuasi biaya biasanya terjadi karena adanya kondisi tertentu misalnya pemberian 

diskon. Jika harga lain murah, pembeli akan membeli dengan jumlah besar sampai stok 

menumpuk. Ketika harga naik maka perusahaan akan menunda pembelian kembali 

sampai barang stoknya habis terjual kembali. Akibatnya timbul permintaan yang tidak 

stabil bahkan cenderung meningkat namun tidak seimbang karena program diskon 

hanya berlaku sesaat. Variasi dari pembelian lebih besar dari variasi consumsion rate 

sehingga menimbulkan bullwhip effect. Terakhir yaitu rationing and storage gaming. 

Jika permintaan melebihi supply yang ada, maka permintaan tersebut akan dijatah 

dengan perbandingan yang sama dengan jumlah produk yang dipesan. Untuk mengatasi 

hal ini maka konsumen akan melebih-lebihkan permintaan yang dipesan. Jika 

permintaan berkurang, maka terjadilah pembatalan pesanan. Hal ini seri ng disebut 

dengan phantom order. Cara ini dapat merusak informasi pasar pada supply chain. 

Pemain yang ada di bagian hulu tidak akan pernah mendapatkan informasi pasar yang 

mendekati kenyataan akibat motif gaming dan spekulatif yang dilakukan oleh 

pelanggan. Pabrik dan pemain hulu lainnya tidak akan dengan mudah membedakan 

antara kenaikan pesanan yang bermotif spekulatif dan peningkatan pesanan yang murni 

merefleksikan peningkatan permintaan dari pelanggan akhir. 

Bullwhipp effect bisa dikurangi dengan mengerti terlebih dahulu sebabnya. 

Teknik atau cara pendekatan yang bisa digunakan untuk mengurangi bullwhip effect 

tentunya harus berkorespondensi dengan penyebabnya. Adapun pendekatan-pendekatan 

yang diyakini dapat mengurangi bullwhip effect antara lain yang pertama information 

sharing. Informasi yang tidak transparan mengakibatkan banyak pihak pada supply 

chain melakukan kegiatan atas dasar ramalan atau tebakan yang tidak akurat. Hal ini 

terjadi karena masing-masing supply chain baik pusat distribusi, pabrik, pemasok, ritel 

maupun toko tidak menyampaikan informasi secara jelas. Akibatnya terjadi kesalahan 

pola permintaan pada masing-masing supply chain sehingga menyebabkan terjadinya 
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bullwhip effect. Yang kedua pendekatan lead time. Lead time mempunyai peranan yang 

penting dalam menciptakan amplifikasi permintaan yang berhubungan dengan bullwhip 

effect. Hal ini menunjukkan bahwa bullwhip effect dapat dikurangi dengan melakukan 

pemendekan lead time. Lead time bisa diperpendek dengan menggunakan pemasok 

lokal, mengubah model transportasi, perbaikan manajemen penanganan order, 

penjadwalan produksi maupun pengiriman yang lebih baik. Yang ketiga memperpendek 

atau mengubah struktur supply chain. Semakin panjang dan kompleks stuktur supply 

chain maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya distorsi informasi Oleh karena 

itu cara yang baik untuk mengurangi bullwhip effect adalah dengan mengubah struktur 

supply chain sehingga menjadi lebih pendek atau memungkinkan terjadinya pertukaran 

informasi menjadi lebih lancar. Keempat  Menciptakan stabilitas harga. Dengan 

pemberian potongan harga oleh penyalur ke toko-toko atau ritel bisa mengakibatkan 

reaksi forward buying yang sebetulnya tidak berpengaruh terhadap permintaan dari 

pelanggan akhir. Untuk menghindari reaksi forward buying, frekuensi dan intensitas 

kegiatan promosi parsial seperti ini harus dikurangi dan lebih diarahkan ke pengurangan 

harga secara kontinyu sehingga bisa menciptakan program seperti Every Day Low Price 

(EDPL). Yang kelima mengurangi ongkos-ongkos tetap untuk kegiatan produksi 

maupun pengiriman. Biaya-biaya tetap yang terlalu tinggi mengakibatkan kegiatan 

produksi maupun pengiriman yang kecil tidak bisa dilakukan dengan batch yang kecil 

sehingga dapat menyebabkan bullwhip effect. Salah satu cara untuk melakukan 

pengiriman dan produksi dalam batch kecil adalah dengan mengurangi waktu set up 

dengan memberikan kepercayaan pada operator untuk secara tekun mencoba-coba cara 

set up. Untuk mengontrol tingkat bullwhip effect terlebih dahulu harus menentukan 

bullwhip effect yang akan digunakan untuk mengukur peningkatan variabilitas. Pada 

setiap periode retailer memperhitungkan rata-rata dan standar deviasi yang baru 

berdasarkan pada evaluasi permintaan terbaru 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan perhitungan variabilitas bullwhip effect. 

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

                 …….(1) 

   …….(2) 

  …….(3) 

   …….(4) 

  …….(5) 

 

Jika nilai  maka dapat disimpulkan bahwa pada supply chain ini terjadi 

bullwhip effect 

Keterangan: 

 : koefisien variabilitas bullwhip effect 

 standar deviasi 
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 : rata-rata 

Var (D) : variabel demand (hasil penjualan) 

Var (Q) : variabel order (nilai pesanan/perminaan pada level atas) 

L    : lead time 

P : periode 

Peramalan sering digunakan untuk memprediksi pendapatan, biaya, keuntungan, 

harga, perubahan teknologi, dan berbagai macam variabel lainnya. Dalam lingkungan 

perusahaan, peramalan kebanyakan digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi 

permintaan yang akan datang, (Yamit, Z : 1999). Menurut Nasution, A.H. (2003), 

Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan dimasa datang 

meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan 

dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Peramalan merupakan alat 

bantu yang penting dalam perencanaan khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam 

hubungannya dengan waktu, maka peramalan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 

kelompok, yaitu peramalan Jangka Panjang, umumnya 2 sampai 10 tahun. Peramalan 

ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Peramalan 

Jangka Menengah, umumnya 1 sampai 24 bulan. Peramalan ini lebih mengkhusus 

dibandingkan peramalan jangka panjang, biasanya digunakan untuk menentukan aliran 

kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Peramalan Jangka Pendek, 

umumnya 1 sampai 5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan 

dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja dan lain-lain keputusan kontrol 

jangka pendek.Peramalan yang baik memiliki beberapa kriteria yang penting, antara lain 

akurasi, biaya, dan kemudahan. Peramalan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif sangat beragam dan setiap 

teknik memiliki sifat, ketepatan, dan biaya yang harus dipertimbangkan dalam memilih 

metode tertentu. Metode kuantitatif didasarkan atas prinsip-prinsip statistik yang 

memiliki tingkat ketepatan tinggi atau dapat meminimumkan kesalahan (error), lebih 

sistematis, dan lebih popular penggunaannya (Yamit, Z: 1999). Peramalan kuantitatif 

dapat diterapkan bila terdapat kondisi berikut tersedia informasi tentang masa lalu, 

informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numeric, dapat diasumsikan 

bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang. Metode 

peramalan kuantitatif dibagi menjadi dua yaitu Time Series (model deret berkala) yaitu 

peramalan dengan pendugaan masa depan dilakukan berdasarkan nilai masa lalu dari 

suatu variabel dan/atau kesalahan masa lalu. Tujuan dari metode ini adalah menemukan 

pola dalam deret data historis dan mengekstrapolasikan pola dalam deret data historis 

dan mengekstrapolasikan data tersebut ke masa depan. Dan  metode kausal. Metode 

kausal mengasumsikan bahwa faktor yang diramalkan menunjukkan suatu hubungan 

sebab-akibat dengan satu atau lebih variabel bebas. Sedang metode kualitatif  

merupakan suatu metode peramalan yang tidak menggunakan perumusan matematis 

atau statistik. Peramalan dengan model ini dikembangkan dengan pemikiran dan 

didasarkan pada pendapat, pengetahuan, serta pengakuan dari penyusunnya. Metode 

peramalan kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu: metode eksploritas yaitu metode ini 

didasarkan pada data masa lalu dan masa kini sebagai titik awalnya dan bergerak ke 

arah masa depan secara heuristik, seringkali dengan melihat semua kemungkinan yang 

ada. Dan metode normative yaitu peramalan pada metode ini dimulai dengan 

menetapkan sasaran dan tujuan yang akan datang, 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

PT. Coca-Cola Amatil memiliki agen  Coca-Cola Official Distributor (CCOD) 

diberbagai kota termasuk Magelang untuk menditribusikan produknya. CCOD 

Magelang mendistribusikan produk-produk tersebut menuju retailer-retailer yang 

menjadi mitra bisnis dari perusahaan. Pada penelitian ini retailer-retailer yang diteliti 

adalah Supermarket yang berada di daerah Magelang, antara lain:\ 

Retailer 1 : Superindo Magelang 

Retailer 2 : Giant Express Magelang 

Retailer 3 : Giant Magelang 

Retailer 4 : Carrefour Artos Mall Magelang 

PT. Coca-Cola Amatil melalui CCOD Magelang mengirimkan produk pada 

retailer-retailer tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen di kota Magelang. 

Berikut data historis pengiriman produk pada retailer-retailer yang ada di kota tersebut 

(dalam satuan botol). Dalam tabel 1 pengiriman produk ke retailer terdapat simbol Q 

yaitu produk terpesan dan D yaitu penjualan produk pada konsumen akhir. Data historis 

pengiriman keenam produk ke retailer Superindo Magelang dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Data Historis Pengiriman Produk Ke Superindo Magelang 

Nama Produk 
Pengiriman  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Coca-Cola PET 

1,5l 

Q 180 144 180 144 180 144 180 240 240 240 180 180 

D 129 153 112 192 106 131 213 286 246 134 145 150 

Coca-Cola PET 

425ml 

Q 360 360 288 288 288 288 288 480 480 480 360 288 

D 327 273 128 235 212 110 187 530 470 343 290 387 

Sprite PET 1,5l 
Q 180 180 144 144 144 180 180 240 240 240 144 144 

D 195 132 124 154 96 76 182 147 323 300 230 123 

Sprite PET 425ml 
Q 360 360 360 288 288 360 360 480 480 360 288 288 

D 405 375 215 250 267 264 211 421 357 107 139 231 

Fanta PET 1,5l 
Q 120 120 120 144 144 144 144 144 144 120 120 120 

D 65 55 136 120 122 113 161 157 153 96 87 128 

Fanta PET 425ml 
Q 240 240 240 240 240 288 288 288 288 240 240 240 

D 211 188 241 232 219 207 280 240 256 122 134 95 

Sumber: Data Perusahaan 

Perhitungan Bullwhip Effect (BE1) Untuk Tiap Produk Di Setiap Retailer dihitung 

berdasarkan rumus yang ada diatas.  Berikut ini contoh perhitungan BE1 untuk produk 

Coca-Cola PET 1,5l retailer Superindo Magelang 
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Berdasarkan hasil perhitungan nilai Bullwhip Effect (BE), maka diperoleh nilai 

yang menunjukkan besarnya tingkat variabilitas permintaan (amplifikasi permintaan) 

pada keempat pelaku supply chain. Besarnya nilai dari hasil perhitungan Bullwhip 

Effect (BE) ini diperoleh dari hasil bagi koefisien variansi order dengan koefisien 

variansi penjualan. Apabila nilai BE > 1,005 maka terjadi amplifikasi permintaan untuk 

produk tersebut dan sebaliknya apabila nilai BE < 1,005 maka permintaan masih stabil 

atau terjadi penghalusan pola permintaan. Pada penelitian ini pengukuran amplifikasi 

permintaan akan dihitung berdasarkan empat kategori yaitu perhitungan Bullwhip Effect 

(BE1) untuk tiap produk di setiap retailer, nilai Bullwhip Effect (BE2) untuk tiap 

Pesan: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jual: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Coca-Cola PET 1,5l =   

=   = 0,5875 ≤  1,005 
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produk, nilai Bullwhip Effect (BE3) untuk tiap retailer dan  nilai Bullwhip Effect (BE4) 

untuk PT. Coca-Cola Amatil. Pengukuran Bullwhip Effect dilakukan sebanyak empat 

kali sebab Bullwhip Effect terjadi bukan hanya pada produk, retailer dan ditributor, 

melainkan Bullwhip Effect dapat juga terjadi pada semua komponen supply chain. Dari 

semua data perhitungan BE1 hasil identifikasi dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan, masih terdapat Bullwhip Effect dikarenakan nilai 

variansi permintaan lebih besar dari nilai perbandingan fungsi periode dan lead time 

sebesar 1,005. Produk tersebut antara lain; Sprite PET 425mlyang dikirim ke retailer 

Giant Express sebesar 1,3272; produk Coca-Cola PET 1,5l sebesar 1,2814; dan produk 

Sprite PET 425ml yang dikirim ke retailerGiant sebesar 1,058. Dalam tabel 2 disajikan 

hasil pengukuran nilai BE untuk tiap produk di setiap retailer yang ada di PT. Coca 

Cola Amatil. Nilai BE1 yang terjadi bullwhip effect hanya ada dua retailer yaitu  Giant 

Express Magelang dan retailer Giant Magelang sedang  untuk dua produk yaitu coca-

cola pet 1,5 liter dan sprite pet 425 ml. Sedangkan lainnya tidak terjadi bullwhip effect 

karena nilainya < 1,005 
 

Tabel 2. Hasil Pengukuran Nilai Bullwhip Effect untuk Tiap Produk di Setiap Retailer (BE1) 

Produk 
Retailer 

1 2 3 4 

Coca-Cola PET 1,5l 0,5857 0,5429 1,2814 0,5352 

Coca-Cola PET 425ml 0,5226 0,3733 0,5067 0,1760 

Sprite PET 1,5l 0,4955 0,7364 0,7840 0,6385 

Sprite PET 425ml 0,5040 1,3272 1,0584 0,2005 

Fanta PET 1,5l 0,3188 0,4481 0,3257 0,6546 

Fanta PET 425ml 0,3172 0.3937 0,4660 0,3243 

              Sumber: Data Diolah 
 

Pada perhitungan untuk tiap produk (BE2) yang  ditampilkan pada tabel 3, empat 

produk menunjukkan terjadinya Bullwhip Effect karena angka > 1,005 yaitu; Sprite PET 

1,5l sebesar 1,3425; Sprite PET 425ml sebesar 1,1851; Fanta PET 1,5l sebesar 1,6161; 

dan Fanta PET 425ml sebesar 1,2327. Sedangkan untuk sisanya tidak terjadi Bullwhip 

karena angka < 1,005 
Tabel 3. Hasil Perhitungan BE2 Tiap Produk 

Nama Produk BE2 

Coca-Cola PET 1,5l 0,9874 

Coca-Cola PET 425ml 0,9306 

Sprite PET 1,5l 1,3425 

Sprite PET 425ml 1,1851 

Fanta PET 1,5l 1,6161 

Fanta PET 425ml 1,2327 

                                 Sumber: Data Diolah 

Pada hasil perhitungan untuk tiap retailer (BE3) ditampilkan pada tabel 4, tidak 

ada diantaranya yang menunjukkan terjadinya Bullwhip Effect dikarenakan angka < 

1,005 berarti sudah bagus 
Tabel 4. Hasil Perhitungan BE3 TiapRetailer 

Retailer BE3 

Superindo 0,6208 

Giant Express 0,5758 

Giant 0,8102 

Carrefour 0,4281 

                                                Sumber: Data Diolah 
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Sedangkan untuk pengukuran secara keseluruhan setelah dijumlahkan antara 

keenam produk dan keempat retailer hasil perhitungan yang diperoleh tidak terjadi 

Bullwhip Effect dikarenakan nilai 0,7664< 1,005. Dari data hasil peramalan keempat 

retailer untuk enam bulan kedepan diperoleh peramalan penjualan yang sama setiap 

bulannya, yaitu untuk produk Coca-Cola PET 1,5l sebanyak 147 btl, Coca-Cola PET 

425ml sebanyak 355, Sprite PET 1,5l sebanyak 173, Sprite PET 425ml sebanyak 212, 

Fanta PET 1,5l sebanyak 120, Fanta PET 425ml sebanyak 102. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih 

terjadi Bullwhip Effect pada produk yang dikirim ke retailer-retailer, baik dari BE1 dan 

BE2. Karena memiliki nilai variansi permintaan sebesar 1,0584 – 1,6161, nilai tersebut 

lebih besar dari nilai perbandingan antara fungsi periode dan lead time sebesar 1,005. 

Guna memperoleh solusi optimal dalam mengatasi kondisi Bullwhip Effect maka 

perusahaan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut melakukan manajemen 

permintaan (demand manageent forecasting) yaitu P.T Coca-Cola Amatil dapat 

memperbaiki teknik-teknik agar mendapatkan hasil peramalan permintaan yang lebih 

mendekati kondisi yang sebenarnya; menjalin komunikasi yang kontinyu antara P.T 

Coca-Cola Amatil dengan seluruh pemain supply chain, terutama menyangkut 

(information sharing) permintaan ke seluruh supply chain; P.T Coca-Cola Amatil dapat 

melakukan stabilitas harga, artinya walaupun normal atau penurunan harga (diskon) 

dilakukan, semua pihak pada supply chain seharusnya mengetahui program tersebut, 

supaya tidak terdapat kekeliruan dalam peramalan permintaan yang sesungguhnya. 
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ABSTRAK 

Proses identifikasi resiko-resiko pada supply chain dapat dilaksanakan dengan 

lebih sistematis apabila penilai resiko menerapkan socio-technical system. Enam 

perspektif pada sosio-technical system diduga dapat membantu para pengambil 

keputusan dalam menentukan resiko-resiko utama yang mempengaruhi kinerja supply 

chain. Penelitian menyajikan framework yang didesain dari dekomposisi socio-technical 

system. Framework tersebut diaplikasikan pada supply chain perusahaan pupuk. Hasil 

aplikasi Melalui wawancara dengan responden diidentifikasi resiko-resiko utama yang 

mempengaruhi ketahanan supply chain. Framework pada penelitian ini diharapkan 

dapat diaplikasikan pada perusahaan manufaktur dan perusahaan dalam menilai resiko 

supply chain.   

 

Keywords: supply chain, resiko, socio-technical system, framework  

 

PENDAHULUAN 

 

Resiko pada supply chain salah satunya disebabkan adanya kerentanan 

(vulnerability) dalam aliran prosesnya. Kerentanan tersebut disebabkan oleh faktor 

internal dan eksternal. Faktor Internal, antara lain: tenaga kerja, peralatan, dan sistem 

informasi. Faktor eksternal bisa disebabkan oleh: kondisi cuaca, suppliers, dan 

konsumen. Resiko pada supply chain dapat direduksi dengan meminimalkan tingkat 

kerentanan yang menjadi penyebab utama terjadinya resiko (Utami, Holt, & Mckay, 

2014b). Hasil penelitian pada beberapa industri di India, ditemukan bahwa resiko pada 

supply chain dsebabkan tidak hanya disebabkan oleh masalah dari pihak supplier, tapi 

banyak disebabkan oleh faktor-faktor sosial dan budaya (Ketkar & Vaidya, 2012). 

Penelitian pada supply chain industri pengolahan udang di Sidoarjo, menunjukkan 

bahwa penyebab utama resiko pada supply chain adalah perilaku elemen-elemen supply 

chain dalam menjaga kebersihan proses pengolahan dan transportasi produk (Fitrianto 

& Hadi, 2012). Identifikasi lebih mendalam tentang penyebab resiko dan mitigasi pada 

supply chain yang disebabkan oleh faktor social belum banyak dibahas pada penelitian-

penelitian sebelumnya. Socio-technical system merupakan metode untuk 

mempertimbangkan faktor manusia dan teknik dalam mengembangkan suatu 

sistem(Davis, Challenger, Jayewardene, & Clegg, 2014). Socio-technical sistem terdiri 

dari enam perspektif: goal/visions/values, processes/procedure, people, culture, 

technology, dan buildings/infrastructure. Aplikasi socio-technical system untuk 

mengidentifikasi ancaman terorisme dapat membantu organsasi dalam meningkatkan 

ketahanan terhadap resiko (Worton, 2012).    
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Penelitian ini bertujuan mengaplikasikan socio-technical system dalam 

mengurangi resiko pada supply chain. Enam perspektif dari socio-technical system 

digunakan untuk mengembangkan framework identifikasi resiko yang diharapkan dapat 

membantu pengambil keputusan dalam mengidentifikasi resiko-resiko yang 

kemungkinan terjadi pada supply chain.   

 

METODE PENELITIAN 
 

Metode deduktif diterapkan sebagai acuan dalam desain penelitian (Butte 

College, 2015). Theoretical framework dikembangkan dari literature dan preliminasi 

study pada industri pupuk. Framework kemudian divalidasi berdasarkan data historis 

dari Departemen Managemen Resiko perusahaan pupuk. Wawancara dengan 

semistructure quesioner (Yin R. K., 2009) digunakan pada proses pengambilan data, 

dengan responden staff dari Departemen Managemen Resiko.   

Socio-technical system (C W Clegg, 2000);(Chris W Clegg et al., 2017) 

diperluas aplikasinya sehingga menghasilkan metode baru dalam mengidentifikasi 

penyebab resiko pada supply chain (Utami, Holt, & Mckay, 2014a). Gambar 1 

mendeskripsikan enam komponen pada socio-technical framework, yaitu; Goal, 

Processes, People, Infrastruktur, Culture, dan Technology. Keenam komponen tersebut 

kemudian didekomposisikan kedalam atribut-atribut resiko.   

 

C1

C2

M1

M2

Mn

Cn

G1

G2

Gn

I1

I2

In

T1

T2

Tn

P1

P2

Pn

 
Gambar 1. Dekomposisi socio-technical system perspectives 

 

Atribut-atribut tersebut diidentifikasi melalui wawancara dengan responden dan 

hasil studi literatur. Notasi pada Gambar 1 digunakan untuk memodelkan enak 

perspekstif pada supply chain G1, G2, ..... Gn : Goal atau tujuan yang akan dicapai atau 

ditargetkan oleh sistem supply chain. M1, M2, .....Mn : Processes atau prosedur yang 

terjadi dan menjadi fokus penelitian pada supply chain. P1, P2, ....... Pn : People atau 
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staff/operator yang menjalankan proses pada supply chain. I1, I2, ....In : Infrastructure 

atau fasilitas fisik/gudang yang digunakan pada proses supply chain. C1, C2, ......Cn : 

Culture yaitu budaya atau perilaku staff atau operator yang menjalankan proses supply 

chain. T1, T2, .....T3 : Technology yaitu peralatan yang digunakan     

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Enam perspektif dari socio-tecnical system diaplikasikan pada sebuah 

perusahaan pupuk untuk membantu pengambil keputusan dalam mengidentifikasi lebih 

detail resiko-resiko yang terjadi pada supply chain. Proses identifikasi resiko diawali 

dengan mendefinisikan enam perspektif tersebut sesuai dengan aktivitas operasional 

dalam supply chain perusahaan pupuk. Gambar 2 menunjukkan definisi operasional 

enam perspektif pada supply chain. Goal: tersedianya pupuk bersubsidi untuk petani 

kecil dan menengah, mempertahankan dan meningkatkan reputasi perusahaan, serta 

meningkatkan kinerja perusahaan. Processes: meminimumkan total cycle time proses 

transportasi penyiapan pupuk dari gudang sampai ke pelabuhan. Menjalankan proses 

kerja sesuai dengan standar operating procedure (SOP). Technology: meminimumkan 

jumlah kerusakan atau breakdown pada mesin pengangkutan pupuk. Infrastructure: 

mengoptimalkan kapasitas gudang, terutama gudang open storage.  
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Gambar 2. Definisi operasional enam perspektif dari socio-technical system 

 

Resiko-resiko pada supply chain diidentifikasi melalui data historis risk 

assessment dan wawancara dengan responden. Perusahaan pupuk yang menjadi studi 

kasus pada penelitian ini telah mengaplikasi risk assessment dan membuat laporan 

tahunan risk assessement. Analisa dan identifikasi resiko-resiko tertinggi pada supply 

chain dengan metode socio-technical system dibutuhkan untuk mengoptimalkan strategi 
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risk manajemen dan mitigasi resiko sehingga resiko dapat diminimalkan dampak dan 

probabilitasnya.  Hasil wawancara dengan responden teridentifikasi resiko-resiko paling 

krusial pada supply chain, seperti ditunjukkan Gambar 3. Untuk fakator Goal: tidak 

tersedianya pupuk dilini distributr dan agen pada saat petani membutuhkan pupuk 

tersebut, terutama dimusim tanam. Hal ini menyebabkan brand image perusahaan 

menurun. People: operator yang mengangkut pupuk secara manual dari truck menuju 

kapal pengangkut atau dari gudang menuju truck merupakan pekerja kontrak atau 

outsourching sehingga perushaan pupuk tidak dapat mengontrol kinerja operator secara 

langsung. Keterlambatan regenerasi karyawan dibagian manajerial dan staff 

administrasi juga menjadi resiko pada faktor people. Penurunan kualitas pupuk, 

kesalahan proses entry data adalah resiko pada faktor Culture. Resiko pada faktor 

Infrastructure yaitu, persediaan pupuk melebihi kapasitas gudang, Konstruksi fasilitas 

infrastuktur dan perubahan penggunaan infrastruktur. Kendala pada faktor Technology 

menyebabkan timbulnya resiko kerusakan mesin atau mesin harus breakdown, dan 

keterlambatan dalam pembaruan alat. 
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Gambar 3. Resiko-resiko pada supply chain pupuk 

KESIMPULAN 

 

Identifikasi resiko merupakan salah satu tahap penting dalam penilaian resiko. 

Kinerja supply chain pupuk memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap 

keberlangsungan ketahanan pangan di Indonesia. Penilaian resiko yang tepat dapat 

bermanfaat bagi para pengambil keputusan untuk merencanakan strategi pengembangan 

perusahaan. Dan strategi mitigasi resiko. Socio-technical system yang terdiri dari enam 
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perspektif, diterapkan pada penelitian ini guna membantu para pengambil keputusan 

dalam mengidentifikasi resiko pada supply chain pupuk. Enam perspektif pada 

mencakup faktor sosial dan teknikal, yaitu Goal, People, Processes, Culture, 

Technology, dan Infrastructure. Strategi mitigasi dengan mempertimbangkan aspek 

sosial dan teknik untuk mengurangi resiko pada supply chain dapat menjadi topik 

penelitian selanjutnya. Rekomendasi untuk mengurangi resiko pada supply chain dan 

merencanakan mitigasi resiko dideskripsikan pada tiga aspek penting; teknik, sosial, 

dan budaya yang dapat diaplikasikan dalam pengkoordinasian yang lebih baik, disiplin, 

komitmen, dan manajemen sumber daya manusia (Ketkar & Vaidya, 2012).  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Butte College. (2015). Deductive, inductive and abductive reasoning. Retrieved April 

25, 2015, from 

https://www.butte.edu/departments/cas/tipsheets/thinking/reasoning.html 

Clegg, C. W. (2000). Sociotechnical principles for system design. Applied Ergonomics, 

31(5), 463–77. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11059460 

Clegg, C. W., Robinson, M. A., Davis, M. C., Bolton, L. E., Pieniazek, R. L., & Mckay, 

A. (2017). Applying organizational psychology as a design science : A method for 

predicting malfunctions in socio-technical systems ( PreMiSTS ), (December 

2015), 1–31. http://doi.org/10.1017/dsj.2017.4 

Davis, M. C., Challenger, R., Jayewardene, D. N. W., & Clegg, C. W. (2014). 

Advancing socio-technical systems thinking: A call for bravery. Applied 

Ergonomics, 45(2), 171–80. http://doi.org/10.1016/j.apergo.2013.02.009 

Ketkar, M., & Vaidya, O. S. (2012). Study of Emerging Issues in Supply Risk 

Management in India. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 37, 57–66. 

http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.275 

Utami, I. D., Holt, R. J., & Mckay, A. (2014a). A Socio-technical Approach to 

Managing Material Flow in the Indonesian Fertiliser Industry, Product life cycle 

management for a Global Market 311–322. 

Utami, I. D., Holt, R. J., & Mckay, A. (2014b). The resilience assessment of supply 

networks : A case study from the Indonesian Fertilizer Industry. Sustainable 

Design and Manufacturing (pp. 498–509). 

Worton, K. E. (2012). Using Socio-Technical and Resilience Frameworks to Anticipate 

Threat. 2012 Workshop on Socio-Technical Aspects in Security and Trust, 19–26. 

http://doi.org/10.1109/STAST.2012.16 

Yin R. K. (2009). Case study research: design and methods (Fourth edi). SAGELtd. 

United Kingdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMINAR NASIONAL TEKNIK INDUSTRI 2017 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  

 

“Peran Ergonomi Dalam Pengembangan Kewirausahaan Dan Industri Kreatif” 
Surabaya, 25 Oktober 2017 

 

- 57 - 

ANALISA KELELAHAN PADA MEKANIK MENGGUNAKAN 

METODA CARDIOVASCULAR LOAD (CVL) DAN NATIONAL 

AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION TASK LOAD 

INDEX (NASA TLX)  UNTUK MENGUKUR BEBAN KERJA  

FISIK DAN MENTAL  
(Studi Kasus PT. Astra Internasional Toyota Sales Operation Auto 2000 Cabang Suci) 

 

Putri Yulia, Ade Geovania A, Rodiah, Djoko Pitoyo 

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, 

Universitas Sangga Buana YPKP Bandung 

E-mail: teknik.industri@usbypkp.ac.id; yuliaputri96@gmail.com 
  

ABSTRAK  

PT. Astra Internasional Tbk, atau Auto 2000 adalah main dealer terbesar di 

Indonesia. Produk-produk yang ditawarkan sangatlah inovatif seperti THS (Toyota 

Home Service), Express Maintenance dan Express Body Paint. Selain itu, perusahaan 

ini melakukan evaluasi hasil service secara berkala. Dari hasil evaluasi tersebut 

ditemukan adanya keluhan pelanggan setelah service dilakukan. Keluhan  tersebut dapat 

terjadi karena mekanik dalam kondisi yang kurang optimal saat bekerja. Mekanik 

dituntut untuk teliti dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui beban kerja fisik dan beban kerja mental yang diterima 

mekanik di Auto 2000 Suci dengan menggunakan metode CVL dan metode NASA-

TLX. Subjek penelitian yaitu mekanik Auto 2000 Cabang Suci Bandung, berjumlah 21 

orang. Hasil dari metoda CVL menjelaskan bahwa rata-rata persentase CVL mekanik 

Auto 2000 Suci sebesar 13% ± 4% yang artinya tidak mengalami kelelahan, namun 

pada hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji T (72,89 1,325), didapat bahwa 

adanya perbedaan denyut nadi sebelum dan setelah bekerja. Rata-rata denyut nadi 

mekanik mengalami kenaikan, sehingga mekanik merasakan kelalahan secara fisik. 

Hasil pengukuran dari metode NASA TLX menyatakan lima dari enam indikator 

pengukuran beban kerja  dikategorikan sangat tinggi. yaitu (86 ± 9),  sehingga dapat 

dikatakan bahwa mekanik mengalami kelelahan secara mental.  
  

Kata Kunci : Beban Kerja fisik, Beban kerja mental, CVL, NASA TLX  
  

ABSTRACT  
PT. Astra International Tbk or Auto 2000 is the main dealer in Indonesia. Auto 

2000 offers products such as THS (Toyota Home Service), Express Maintenance and 

Express Body Paint. In addition, the company conducts service evaluation periodically. 

From the evaluation discovered customer complaints about the services that have been 

given. Complaints can occur because while working, the mechanic conditions are less 

than optimal conditions. The mechanics are required to be thorough while working and 

complete task on time. This research was conducted to find out physical and mental 

work load that received by the mechanics at Auto 2000 Suci by using CVL and NASA-

TLX method. The subject of this research is 21 mechanics from Auto 2000 Bandung. 

The result of the CVL method explains that the average percentage of Auto 2000’s 

mechanics is 13% ± 4%, which means it does not experience fatigue, but from result of 

statistical test using T-Test (72,89 1,325), it is found that there is the difference of 
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mechanic’s heartbeat before and after work. The average of mechanic’s heartbeat 

increases after work, so it can be mechanic feels physically exhausted. Measurement 

results from the NASA TLX method state that five of the six amplifier indicator is very 

high, about (86 ± 9), so it can be said that mechanics are mentally exhausted.   
  

Keywords: Physical Workload, Mental Workload, CVL, NASA TLX  
  

PENDAHULUAN 
 

PT. Astra Internasional Tbk, atau Auto 2000 adalah main dealer terbesar di 

Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Auto 2000 berhasil menguasai antara 70-80% dari 

total penjualan. Auto 2000 merupakan perusahaan jasa yang bergerak dibidang 

perawatan, perbaikan suku cadang dan penjualan kendaraan yang telah dikenal dengan 

kualitas produk yang terpercaya. Produk-produk yang ditawarkan sangatlah inovatif 

seperti THS (Toyota Home Service), Express Maintenance dan Express Body Paint. 

Untuk mengetahui evaluasi hasil service yang dilakukan, Auto 2000 mengevaluasi 

secara berkala, biasanya dilakukan dua hari setelah service. Evaluasi tersebut 

menyatakan ada beberapa macam keluhan dari customers setelah service dilakukan. 

Keluhan tersebut dapat terjadi karena mekanik dalam kondisi yang kurang optimal saat 

bekerja. Mekanik dituntut untuk teliti dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu. Kondisi tersebut mengakibatkan beban kerja yang diterima mekanik cukup berat.   

Jika ada pekerjaan yang belum selesai, maka mekanik dituntut untuk melakukan 

lembur (overtime). Selain itu, mekanik ini berkerja dibawah pengawasan foreman, 

seringkali mereka ditegur oleh foreman karena melakukan kesalahan seperti kurang 

fokus saat bekerja sehingga salah mengambil bahan kebutuhan kendaraan customer. Hal 

tersebut secara tidak langsung akan memberikan tekanan secara mental pada mekanik. 

Menurut Tayyari & Smith (1997) dalam Hima (2011), beban kerja atau kapasitas kerja 

fisik berhubungan dengan kapasitas maksimum dari sistem fisiologi dalam 

menghasilkan energi untuk kerja otot. Untuk orang normal, beban kerja berhubungan 

langsung dengan sistem kerja jantung dalam menyediakan oksigen untuk kerja otot dan 

untuk membuang limbah metabolisme. Peningkatan denyut nadi mempunyai peranan 

yang sangat penting di dalam peningkatan cardiac output dari istirahat sampai kerja 

maksimum.   

  

LANDASAN TEORI 

 

Hart and Staveland mendefinisikan beban kerja sebagai berikut,“the perceived 

relationship between the amount of mental processing capability or resources and the 

amount required by the task”. Beban kerja yang berlebihan dapat berakibat buruk pada 

kualitas dan performasi kerja. Efek buruk ini, sebagai contoh, dijelaskan oleh Briger et 

al. (2008) dalam Iridiastadi et. al (2014), yang dapat mencakup penurunan waktu reaksi, 

peningkatan kesalahan dalam mengambil keputusan, penurunan kemampuan untuk 

berkonsentrasi, serta peningkatan potensi kecelakaan kerja.  

Kemampuan kerja seorang tenaga kerja berbeda dari satu kepada yang lainnya 

dan sangat tergantung dari tingkat ketrampilan, kesegaran jasmani, keadaan gizi, jenis 

kelamin, usia dan ukuran tubuh dari pekerja yang bersangkutan (Suma’mur, 1996 dalam 

Tarwaka 2004). Nurmianto mengemukakan bahwa denyut jantung adalah suatu alat 

estimasi laju metabolisme yang baik, kecuali dalam keadaan emosi. Kategori berat 
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ringannya beban kerja didasarkan pada metabolisme respirasi, suhu tubuh, dan denyut 

jantung (Nurmiato,1996).   

Pada penentuan beban kerja fisik, salah satu metode yang dapat digunakan adalah 

dengan metode analisis cardiovascular load (CVL), yaitu perbandingan peningkatan 

denyut nadi dengan denyut nadi maksimum. Manuaba & Vanwonterghem (1996) 

menentukan klasifikasi beban kerja berdasarkan peningkatan denyut nadi kerja yang 

dibandingkan dengan denyut nadi maksimum yang dinyatakan dalam beban 

kardiovaskular (%CVL) (Tarwaka et al., 2004). Beban kardiovasekuler (%CVL) ini 

dihitung dengan rumus:  

 

%CV L=   

 

dengan keterangan, denyut nadi maksimum = 220 – umur.   

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis CVL dapat didasarkan pada Tabel 1 

berikut :   
Tabel 1. Pengkategorian Beban kerja Fisik 

No Kategori Skala Interval No Kategori Skala Interval 

1 tidak terjadi kelelahan 

pada pekerja; 

%CVL ≤ 30 % 4 aktivitas kerja

 sangat berat 

80  < %CVL ≤ 100 % 

2 aktivitas kerja normal 30%< %CVL ≤ 60 % 5 aktivitas kerja ekstrem %CVL > 100 % 

3 aktivitas kerja berat 60 < %CVL ≤ 80 % 

Selain itu menurut Suma’mur dalam Tarwaka (2004), beban kerja seseorang 

dapat dikategorikan menurut frekuensi denyut nadi per menit, seperti yang tersaji pada 

Tabel.2 berikut.   
Tabel 2. Kategori Beban Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Suma’mur P.K (1996) dalam Tarwaka (2004) 

Tabel 3. Interval pengkategorian Beban Kerja   

  

 

 

 

 

 

 

  

  

No  Kategori  
Skala 

Interval  

1 Sangat Rendah  0-20  

2 Rendah  21-40  

3 Sedang  41-60  

4 Tinggi  61-80  

5 Sangat Tinggi  81-100  
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Salah Satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur beban kerja mental 

adalah dengan metode National Aeronautics and Space Administration Task Load Index 

(NASA-TLX), yaitu berdasarkan persepsi subyektif responden yang mengalami beban 

kerja tersebut. Metode NASA-TLX merupakan metode yang digunakan untuk 

menganalisis beban kerja mental yang dihadapi oleh pekerja yang harus melakukan 

berbagai aktivitas dalam pekerjaannya, tabel 3.  

Metode NASA-TLX dikembangkan oleh Sandra G. dari NASA-ames research 

center dan Lowell E. Staveland dari San Jose state university pada tahun 1981. Metode 

ini di kembangkan berdasarkan munculnya kebutuhan pengukuran subjektif yang terdiri 

dari skala Sembilan faktor (Kesulitan tugas, tekanan waktu, jenis aktivitas, usaha fisik, 

usaha mental, performansi, frustasi, stress dan kelelahan). Dari Sembilan faktor ini 

disederhanakan lagi menjadi 6 yaitu Kebutuhan Mental/Mental demand (MD), 

Kebutuhan Fisik/Physical demand (PD), Kebutuhan Waktu/Temporal demand (TD). 

Kinerja/Performance(P), Tingkat Usaha/ Effort, Tingkat Stres/Frustation level (FR).  

  

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilaksanakan di  bengkel Astra Internasional (PT Auto 2000) cabang 

Suci yang berlokasi di Jl. PHH Mustofa No. 6 Bandung dengan responden adalah 

seluruh mekanik yang berkerja di Auto 2000 Suci yang  berjumlah 21 orang mekanik 

dan penelitian dilakukan sebelum bekerja yaitu pukul 8.00 dan sesudah bekerja yaitu 

pukul 16.00. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui beban kerja fisik dan 

mental yang terjadi pada mekanik di Auto 2000 Suci dengan menggunakan metode 

Cardiovascular Load (CVL), yaitu: pulsemeter yang digunakan untuk mengukur denyut 

jantung per menit dan  metode NASA-TLX.  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penentuan beban kerja fisik dilakukan dengan mengukur jumlah denyut nadi 

sehingga didapatkan beban kerja dan persentase CVL masing masing mekanik. 

Persentase CVL dapat dihitung dengan hasil bagi selisih dari jumlah denyut nadi 

sesudah bekerja dengan denyut nadi sebelum bekerja, dan selisih denyut nadi 

maksimum dengan  denyut nadi sebelum bekerja dikalikan 100.   

 

Tabel 5. Hasil Uji T Pengukuran Denyut Nadi Mekanik 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Test Value = 0 

T df 

Sig. 

(2tailed) 

Mean  

Difference 

90% 

Confidence  

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

DNSebelum 

DNSesudah 

72,858 

58,356 

20 

20 

,000 

,000 

66,429 

83,143 

64,86 

80,69 

68 , 

00 

85 , 

60 
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One-Sample Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Prosentase CVL  Mekanik 

  

Dari gambar  diatas dapat diketahi bahwa mekanik Auto 2000 cabang Suci secara 

fisik tidak mengalami kelelahan. Hal tersebut disebabkan karena %CVL dari mekanik 

kurang dari 30%. Menurut kriteria dari Manuaba dan Vanwonterghem beban kerja yang 

diterima mekanik dapat dikategorikan tidak mengalami kelelahan  atau dengan kata lain 

aktivitas kerja yang dilakukan mekanik dapat dikatakan masih normal. Hasil presentase 

CVL terendah yaitu pada Mekanik ke-3, mekanik ke-10 dan mekanik ke-16 dengan 

presentase 8%, sementara persentase CVL tertinggi yaitu pada mekanik ke-12 degan 

persentase 20%. Persentase tertinggi ini disebabkan karena mekanik-12 bekerja di 

Express Service (ES). ES merupakan layanan dimana customers menuntut kecepatan 

waktu, ketepatan waktu dan hasil yang maksimal. Hal ini tentu saja akan memberikan 

tekanan bagi mekanik, sehingga akan menyebabkan kelelahan secara fisik maupun 

mental.  Rata-rata denyut nadi sebelum kerja yaitu 66,43 ± 4,18 bpm  dan rata-rata 

denyut nadi setelah kerja yaitu 84,14 ± 6,53 bpm dan usia dari mekanik rata-rata 23 ± 

1,63 tahun, maka dapat diketahui bahwa rata-rata dari denyut nadi mekanik Auto 2000 

sebesar 13% ± 4%. Dari data tersebut dapat diketahui ada kenaikan denyut nadi sebelum 

dan sesudah bekerja. Tentu saja, hal ini membuktikan bahwa mekanik mengalami 

kelelahan saat bekerja.  

 

Pengukuran Beban Kerja Mental  

Kuesioner  disebar dan diisi oleh masing-masing mekanik setelah mereka bekerja. 

Pengisisan  kuesioner dilakukan dengan dua cara yaitu pembobotan dan pemberian 

rating. Pengisisan tersebut  berdasarkan keadaan selama mekanik bekerja di bengkel  

Auto 2000. Untuk pengisisan pembobotan, mekanik mengisi memilih salah satu 

indikator yang lebih dominan dari perbandingan berpasangan dengan total 15 

pertanyaan. Untuk  pengisan rating, diisi dengan score 5-100 dari setiap indikator atau 

pertanyaan yang tersedia.   

Hasil rekapitulasi dari pembobotan dan pemberian rating dari masing-masing 

indikator beserta perhitungan skor beban kerja mental mekanik Auto 2000 cabang suci 

tersaji dalam tabel 11. Dari data tersebut, terlihat bahwa secara mental mekanik 

merasakan kelelahan. Hal ini menyebabkan beban kerja mental dari mekanik Auto 2000 

Cabang Suci relatif tinggi bahkan  sangat tinggi.  
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Tabel  6. Perhitungan Skor Beban Kerja Mekanik Auto 2000 Suci  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari keenam indikator dalam NASA TLX, didapat bahwa skor rata-rata dari 

mekanik Auto 2000 Suci adalah 88, skor tersebut dikategorikan sangat tinggi.  

Kebutuhan yang paling tinggi dari rata-rata nilai per indikator  yaitu tingkat usaha dan 

kebutuhan waktu dan performance, bisa dilihat dari gambar 2 dibawah ini:  

  

  
Gambar 2 Perbandingan Rata-rata Nilai per Indikator  

 

Kebutuhan yang paling tinggi dari rata-rata nilai per indikator  yaitu Tingkat 

Usaha, Kebutuhan Waktu dan Performance. Hal ini menunjukan bahwa ketiga indikator 

tertinggi tersebut mempengaruhi beban mental mekanik secara tidak langsung. Tinggkat 

usaha yang dikeluarkan oleh mekanik untuk memperbaiki kendaraan mobil sangat 

tinggi, kebutuhan waktu untuk menyelesaikan setiap tugasnya harus tepat waktu dan 

Performa dari mekanikpun harus terjaga dengan baik merupakan tuntutan beban kerja 

yang diterima oleh mekanik. Tingkat Frustasi (TF) yang dihasilkannya mendapatkan 

nilai paling rendah dibandingkan dengan indikator lainnya. Sehingga hal ini berbanding 

terbalik dengan keadaan mekanik. Seharusnya hal tersebut mempengaruhi tingkat 

frustasi dari mekanik. Akan tetapi, ketiga indikator tersebut tidak terlalu mempengaruhi  

tingkat frustasi dari mekanik. Hal tersebut mungkin saja disebabkan karena adanya 

upaya perusahaan untuk mencegah terjadinya kenaikan tingkat stress pada mekanik  

 

 

 

Mekanik  Skor  Keterangan  

1  84  Sangat Tinggi  

2  86,3  Sangat Tinggi  

3  90  Sangat Tinggi  

4  94,67  Sangat Tinggi  

5  95  Sangat Tinggi  

6  86, 67  Sangat Tinggi  

7  80,67  Sangat Tinggi  

8  84,33  Sangat Tinggi  

9  86  Sangat Tinggi  

10  90  Sangat Tinggi  

11  97,33  Sangat Tinggi  

Mekanik  Skor  Keterangan  

12  98,67  Sangat Tinggi  

13  98  Sangat Tinggi  

14  77,33  Tinggi  

15  91,67  Sangat Tinggi  

16  86  Sangat Tinggi  

17  86  Sangat Tinggi  

18  73,67  Tinggi  

19  94,67  Sangat Tinggi  

20  90  Sangat Tinggi  

21  66  Tinggi  
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KESIMPULAN 

 

Hasil pengukuran beban kerja fisik dari metoda CVL menjelaskan bahwa rata-rata 

persentase CVL mekanik Auto 2000 Suci sebesar 13% ± 4%. Menurut kriteria dari 

Manuaba dan Vanwonterghem (1996), persentase tersebut dikategorikan tidak 

mengalami kelelahan, karena ada pada rentang 0-30%. Akan tetapi Hasil Uji T 

menyatakan adanya perbedaan denyut  nadi sebelum dan setelah bekerja. Rata-rata 

denyut nadi mekanik mengalami kenaikan, sehingga mekanik merasakan kelalahan. 

Berdasarkan kriteria dari Suma’mur P.K menyatakan bahwa beban kerja mekanik Auto 

2000 Suci dikategorikan ringan karena rata-rata denyut nadi mekanik ada pada rentang 

75-100 bpm. Hasil pengukuran beban kerja mental dari metode  NASA TLX ini 

menjelaskan bahwa rata-rata skor mekanik Auto 2000 Suci adalah 86 ± 9. Menurut 

kriteria dari metode NASA TLX, skor ini dapat dikategorikan sangat tinggi.  Indikator 

Tingkat Usaha (TU) mendapat nilai yang paling besar dan indikator Tingkat Frustasi 

(TF) mendapat nilai yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mekanik 

untuk melakukan pekerjaanya dengan baik memerlukan usaha yang lebih tinggi demi 

tercapainya performa yang diinginkan. Hasil pengukuran dari metode NASA TLX ini, 

lima dari enam indikator pengukuran beban kerja  dikategorikan sangat tinggi, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa berdasarkan metode NASA TLX mekanik mengalami 

kelelahan secara mental.   

  

Saran 

Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi masalah 

beban kerja pada mekanik Auto 2000 Suci, oleh karena itu kami menyarankan:  

1. Untuk meminimalisir beban kerja fisik pada mekanik, sebaiknya perusahaan 

menambah karyawan yang ditugaskan  khusus untuk mengantar bahan dan alat 

yang dibutuhkan mekanik karena tidak semua stall mekanik dekat dengan 

gudang. Hal tersebut akan membuat mekanik tetap fokus terhadap pekerjaannya 

dan akan meminimalisir kesalahan akibat kelelahan.  

2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya metoda yang digunakan untuk 

pengukuran beban kerja fisik menggunakan metode yang berbeda dan untuk 

pengukuran denyut nadi sebaiknya dilakukan pada saat bekerja, agar 

mendapatkan hasil penelitian lebih maksimal.  
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PENERAPAN METODE SIX SIGMA DENGAN PENDEKATAN 

METODE TAGUCHI UNTUK MENURUNKAN PRODUK  

CACAT PADA INDUSTRI HILIR TEH  

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII 
 

Siti Solihah, Sofiani Nalwin Nurbani, Djoko Pitoyo, Ahmad Munandar 

Progam Studi Teknik Industri 

Universitas Sangga Buana YPKP Bandung 

Email : sitisholihah37@yahoo.co.id , sofianinalwin@yahoo.co.id;  

 

ABSTRAK 

Industri Hilir Teh PT. Perkebunan Nusantara VIII (IHT-PTPN VIII) merupakan 

salah satu unit usaha yang memproduksi teh dalam kemasan. Dalam proses 

produksinya, ditemukan bahwa kecacatan produk terjadi pada proses pengemasan teh. 

Kecacatan yang terjadi telah melebihi batas toleransi kecacatan yang telah ditetapkan 
oleh perusahaan yaitu sebesar 2%. Sehingga untuk mengidentifikasi dan menurunkan 

produk cacat pada proses pengemasan teh Walini tersebut, maka digunakan metode Six 

Sigma dengan pendekatan metode Taguchi. Tahap implementasi Six Sigma terdiri dari 

lima tahap yaitu Define, Measure, Analyse, Improve, dan Control (DMAIC). Pada tahap 

improve dilakukan suatu eksperimen untuk memperoleh kombinasi level parameter 

optimal proses pengemasan teh dengan menggunakan metode Taguchi. 

Berdasarkan hasil analisis didapat tiga jenis kecacatan yaitu kebocoran tea bag, 

benang terlepas dari tea bag, dan ketidaksesuaian berat tea bag. Dengan menggunakan 

Failure Mode and Effect Analyze (FMEA) diketahui bahwa kecacatan tersebut 

disebabkan oleh kecepatan mesin, suhu sealer, suhu dan kelembaban ruang produksi, 

setting stepler bag, dan dosing system. Berdasarkan hasil eksperimen dengan 

menggunakan metode Taguchi, didapatkan kombinasi level parameter optimal proses 

pengemasan teh yaitu kecepatan mesin 90 tea bag/menit, suhu sealer 90
o
C, dan 

kelembaban ruangan 65%. Dengan menggunakan kombinasi level parameter optimal 

tersebut, nilai Defect Per Million Opportunity (DPMO) mengalami penurunan dari 

10.376 unit tea bag menjadi 3.125 unit tea bag, dan terjadi peningkatan nilai sigma dari 

3,82 menjadi 4,23. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan metode 

Six Sigma dengan pendekatan metode Taguchi mampu mengurangi tingkat kecacatan 

produk Teh Walini di Industri Hilir Teh PT. Perkebunan Nusantara VIII. 

 

Kata Kunci: Metode Six Sigma, Metode Taguchi, DMAIC, FMEA, DPMO 

 

PENDAHULUAN 

 

Persaingan yang terjadi di sektor industri dalam era globalisasi sekarang ini 

menyebabkan sebuah perusahaan perlu memiliki keunggulan kompetitif agar mampu 

bertahan. Kualitas menjadi sangat penting dalam memilih produk disamping faktor 

harga. Melalui perbaikan proses produksi diharapkan perusahaan dapat meningkatkan 

efektifitas pengendalian dalam mencegah terjadinya produk cacat (defect prevention), 

sehingga dapat menekan terjadinya pemborosan dari segi material maupun tenaga kerja 

yang akhirnya dapat meningkatkan produktifitas. 

mailto:sitisholihah37@yahoo.co.id2
mailto:sofianinalwin@yahoo.co.id2
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Industri Hilir Teh PT. Perkebunan 

Nusantara VIII (IHT-PTPN VIII) merupakan 

salah satu unit usaha dilingkungan 

manajemen PT. Perkebunan Nusantara VIII 

(PTPN VIII) yang memproduksi teh dalam 

kemasan. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari Divisi Quality Control, persentase 

kecacatan produk Teh Walini pada bulan 

Juni 2016 – Mei 2017. Batas toleransi 

kecacatan yang ditetapkan oleh perusahaan 

yaitu sebesar 2%. Maka dapat dilihat bahwa 

persentase kecacatan teh walini telah 

melebihi batas toleransi yang ditetapkan. 

Six Sigma merupakan suatu sistem yang komprehensif dan fleksible untuk 

mencapai, memberi dukungan dan memaksimalkan proses usaha, yang berfokus pada 

pemahaman akan kebutuhan pelanggan dengan menggunakan fakta, data dan analisis 

statistik serta terus-menerus memperhatikan pengaturan, perbaikan dan mengkaji ulang 

proses usaha.  

Perbaikan kualitas terhadap proses produksi juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan suatu eksperimen untuk memperoleh kombinasi level parameter optimal 

dari suatu proses, dengan memperkirakan kontribusi dari masing-masing faktor serta 

memperkirakan respon atau akibat yang mungkin dari kombinasi level parameter 

tersebut. Salah satu metode yang eksperimen yang dapat digunakan adalah Metode 

Taguchi. Metode Taguchi merupakan metodologi baru dalam bidang teknik yang 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses serta dapat menekan biaya dan 

sumber daya seminimal mungkin. Sasaran metode Taguchi adalah menjadikan produk 

atau proses bersifat kokoh (robust) terhadap faktor gangguan (noise), karenanya metode 

ini disebut juga sebagai perancangan kokoh (robust design) (Soejanto, 2009). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Hal ini dikarenakan 

peneliti akan melakukan percobaan terhadap objek penelitian. Objek penelitian ini 

adalah produksi teh Walini dengan menggunakan mesin PT. 121 B di Industri Hilir Teh 

PT. Perkebunan Nusantara VIII.  

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Mengidentifikasi jenis kecacatan yang terjadi pada proses pengemasan teh, 

2) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecacatan pada proses 

pengemasan teh, 

3) Memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi tingkat kecacatan yang terjadi pada 

proses pengemasan teh. 

 

Kerangka Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Berikut ini adalah keerangka peengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan 

pada penelitian ini. 
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Define

Permasalahan Utama

Pengolahan Data

Process Mapping (SIPOC)

Pengumpulan Data

(Observasi dan Wawancara)

Data Cukup?

Pendefinisian Masalah

Ya

Tidak

Analisis

Pengumpulan Data (Observasi 

dan Dokumentasi)

Identifikasi Jenis dan Kuantitas 

Cacat pada Proses Produksi

Measure

Pengukuran Kinerja Proses Produksi

Penentuan Critical To Quality 

(CTQ)

Analyze

Analisis Penyebab Kecacatan

Kondisi Perusahaan

· Perhitungan Defect Per Million 

Opportunity (DPMO)

· Nilai Sigma

Pengukuran Stabilitas Proses 

(Peta Kontrol P)

Pengumpulan Data Sebab-

Akibat Kecacatan

(Observasi dan Wawancara)

Pengolahan Data

Diagram Sebab-Akibat (Ishikawa)

Identifikasi Penyebab Utama Kecacatan

Metode Failure Mode and Effect Analyze 

(FMEA)

Identifikasi Modus Kegagalan, 

Penyebab Kegagalan, dan Akibat 

Kegagalan

Penentuan Rating Severity (S), 

Detection (D), dan Occurance (O)

Menghitung Nilai (Risk Priority 

Number) RPN

RPN = S x O x D

Penyebab Utama Kecacatan

Improve

Improvement dengan Metode 

Taguchi

Perencanaan Eksperimen

· Penentuan Variabel bebas dan tidak bebas

· Penentuan Jumlah Level dan Nilai Level Faktor

· Perhitungan Derajat Kebebasan

· Pemilihan Matriks Ortogonal

Pelaksanaan Eksperimen

· Penentuan Jumlah Replikasi

· Randomisasi

Analisis Hasil Eksperimen

Pengukuran Kemampuan Proses

· Uji Normalisasi dan Homogenitas

· Analisis Varians

Interpretasi Hasil Eksperimen

· Perhitungan Persen Kontribusi

Eksperimen Konfirmasi

· Perhitungan Rata-rata Kecacatan

· Perhitungan Interval Kepercayaan

· Analisis Rata-rata dan Interval Kepercayaan

· Analisis Defect Per Million Opportunity 

(DPMO) dan nilai Sigma

Gambar 1. Kerangka Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Define (Definisi) 

Tahap define dilakukan untuk mengidentifikasi proses produksi yang akan 

diperbaiki. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan pada tahap define. 

a. Tujuan dan Sasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan dari implementasi Six Sigma pada penelitian ini adalah menurunkan tingkat 

kecacatan produk teh Walini. Adapun sasarannya adalah memperbaiki proses 

pengemasan tea bag packaging machine PT 121 B. 

 

b. Diagram SIPOC 



SEMINAR NASIONAL TEKNIK INDUSTRI 2017 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  

 

“Peran Ergonomi Dalam Pengembangan Kewirausahaan Dan Industri Kreatif” 
Surabaya, 25 Oktober 2017 

 

- 68 - 

Pembuatan diagram SIPOC dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai 

Supplier, Input, Process, Output, dan Customer yang berkaitan dengan kegiatan 

produksi teh Walini. Diagram SIPOC teh Walini dapat dilihat pada gambar 3. 

 

c. Identifikasi Jenis dan Kuantitas Cacat 

Identifikasi jenis dan kuantitas cacat dilakukan untuk mengetahui kecacatan yang 

terjadi pada proses produksi, sehingga pada tahap selanjutnya diidentifikasi 

penyebab dari kecacatan tersebut.  

Berdasarkan tabel disamping diketahui bahwa jenis kecacatan yang terjadi pada 

proses produksi teh Walini antara lain kebocoran tea bag, benang terlepas dari tea 

bag, dan ketidaksesuaian berat per tea bag.  

 

Measure (Pengukuran) 

Pada tahap measure dilakukan pengukuran terhadap kinerja proses pada saat ini. Berikut 

ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan pada tahap measure. 

 

a. Penentuan Critical To Quality (CTQ) 

Penentuan CTQ dilakukan untuk mengetahui karakteristik kritis dari suatu produk 

yang sangat penting untuk diperhatikan. Berdasarkan hasil interview dengan pihak 

perusahaan, ditetapkan bahwa yang menjadi karakteristik kritis atau CTQ adalah tiga 

jenis kecacatan yang terjadi pada proses pengemasan teh. Kecacatan tersebut antara 

lain: kebocoran tea bag, benang terlepas dari tea bag, dan ketidaksesuaian berat tea 

bag.  
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b. Pengukuran Stabilitas Proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran stabilitas proses digunakan untuk mengetahui seberapa terkendalinya 

suatu proses yang dilakukan. Peta kontrol p digunakan karena data yang diperoleh 

berupa data atribut dengan sampel yang tidak tetap. Gambar 4 merupakan peta kontrol p 

pengukuran stabilitas proses produksi teh Walini dari bulan Juni 2016 sampai bulan Mei 

2017. Gambar peta kontrol mengartikan bahwa stabilitas proses pengemasan teh masih 

belum stabil, sehingga diperlukan adanya perbaikan terhadap proses. 

 

c. Pengukuran Kemampuan Proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran kemampuan proses adalah suatu pengukuran kinerja kritis yang 

menunjukkan apakah proses mampu menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi 

yang ditetapkan oleh manajemen berdasarkan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. 
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Pengukuran kemampuan proses yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

pengukuran Defect Per Million Opportunity (DPMO) dan nilai Sigma. 

Berdasarkan table 2 perhitungan Hubungan Nilai Sigma, DPMO, dan COPQ, 

dapat diketahui bahwa dengan nilai Sigma sebesar 3,82 ≈ 4, artinya perusahaan akan 

kehilangan 15-25% biaya dari total penjualan sebagai akibat kualitas yang buruk (Cost 

Of Poor Quality). Sehingga untuk menurunkan cost of poor quality tersebut, maka 

perlu dilakukan suatu perbaikan terhadap proses produksi. 

 

Analyze (Analisis) 

Tahap analyze dilakukan untuk memeriksa secara cermat peluang-peluang 

perbaikan yang harus dilakukan. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang 

dilakukan pada tahap analyze. 

 

a. Diagram Ishikawa 

Diagram Ishikawa (fishbone diagram) dibuat untuk mengetahui penyebab 

kecacatan yang terjadi pada proses produksi teh.  

 

b. Failure Mode and Effect Analyze (FMEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Failure Mode and Effect Analyze (FMEA) digunakan untuk menganalisis akar 

penyebab permasalahan kritis yang diprioritaskan untuk diperbaiki dengan melihat Risk 

Priority Number (RPN). Akar penyebab permasalahan pada FMEA didapat dari 

Diagram Ishikawa. Berdasarkan hasil FMEA dapat diketahui bahwa akar penyebab 



SEMINAR NASIONAL TEKNIK INDUSTRI 2017 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  

 

“Peran Ergonomi Dalam Pengembangan Kewirausahaan Dan Industri Kreatif” 
Surabaya, 25 Oktober 2017 

 

- 71 - 

permasalahan kritis dari ketiga jenis kecacatan yang terjadi, yang diprioritaskan untuk 

diperbaiki antara lain: kecepatan mesin, suhu sealer, suhu dan kelembaban ruang 

produksi, setting stepler bag, dan dosing system.  
 

Improve (Perbaikan) 

Tahap improve dilakukan untuk menentukan tindakan perbaikan dalam rangka 

mengoptimalkan proses produksi dengan menggunakan Metode Taguchi untuk 

memperoleh kombinasi level parameter optimal proses.  

 

Perencanaan Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriks ortogonal yang sesuai untuk digunakan pada penelitian ini adalah L9(3
4
). 

Sehingga jumlah eksperimen yang harus dilakukan adalah 9 kali eksperimen. Berikut 

ini merupakan tabel ortogonal L9(3
4
).  

 

Pelaksanaan Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimen dilakukan dengan mengamati jumlah cacat yang terjadi pada proses 

pengemasan teh dengan beberapa perlakuan pada faktor kontrol dan level faktor sesuai 

dengan matriks ortogonal yang telah dipilih pada tahap perencanaan. Eksperimen yang 

dilakukan terdiri dari 9 kali eksperimen dengan 3 faktor kontrol yang terdiri dari 

kecepatan mesin (A), suhu sealer (B), dan kelembaban (C), dengan 3 level faktor. 

Setiap eksperimen dilakukan dengan 3 kali replikasi. Pengamatan pada setiap 

eksperimen dilakukan terhadap 200 tea bag 
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a. Analisis Hasil Eksperimen 

Analisis hasil eksperimen dilakukan dengan menggunakan analisis varians. Analisis 

varians (ANOVA) digunakan untuk mengidentifikasi kontribusi dari setiap faktor. 

1) Pengaruh Level Faktor terhadap Rata-rata Kecacatan Produk Teh Walini 
a) Rata-rata Kecacatan, Rata-rata kecacatan produk Teh Walini dari 9 kali 

eksperimen yang telah dilakukan dengan 3 kali replikasi. 

b) Respon Rata-rata Kecacatan, Respon rata-rata level dari faktor dihitung dengan 

rumus dihasilkan bahwa level faktor yang berpengaruh adalah faktor A level 1 

(kecepatan 90 tea bag/menit), faktor B level 1 (suhu sealer 90
o
C), dan faktor C 

level 2 (kelembaban ruangan 65%). 

c) Analisis Varians Rata-rata Kecacatan, Analisis varians adalah teknik 

perhitungan yang memungkinkan secara kuantitatif kontribusi dari setiap level 

faktor pada semua pengukuran respon.  

2) Pengaruh Faktor terhadap Rata-rata Kecacatan Produk Teh Walini 
a) Rasio S/N, Hasil respon rasio S/N dipilihlah nilai level faktor paling besar dari 

setiap faktor. Hal ini dilakukan sebagai penerapan karakteristik smaller the better. 

Maka level faktor yang berpengaruh adalah faktor A level 1 (kecepatan 90 tea 

bag/menit), faktor B level 1 (suhu sealer 90
o
C), dan faktor C level 2 (kelembaban 

ruangan 65%).Analisis Varians Rasio S/N, Sebagaimana faktor yang berpengaruh 

terhadap nilai rata-rata kecacatan produk teh Walini, maka untuk mengetahui faktor 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap rasio S/N juga dilakukan 

 

Interpretasi Hasil Eksperimen 

Interpretasi hasil eksperimen dilakukan dengan menganalisis persen kontribusi, 

prediksi dan interval kepercayaan hasil eksperimen.  

1) Persen Kontribusi 

Persen kontribusi merupakan porsi masing-masing faktor yang signifikan terhadap total 

varian yang diamati.  

a) Persen Kontribusi Rata-Rata Kecacatan, Persen kontribusi rata-rata kecacatan 

dapat dihitung dengan rumus berikut: 

 

 
Diketahui bahwa faktor A memberikan kontribusi terhadap rata-rata kecacatan 

sebesar 36,67%, faktor B sebesar 35,06%, dan faktor C sebesar 11,57%. 

b) Persen Kontribusi Rasio S/N, Dengan menggunakan persamaan yang sama 

dengan perhitungan persen kontribusi rata-rata kecacatan.Berdasarkan 

perhitungan rasio S/N dapat diketahui bahwa faktor A memberikan kontribusi 

terhadap rasio S/N sebesar 37,99%, faktor B sebesar 42,21%, dan faktor C sebesar 

13,38%. 

2) Prediksi dan Interval  Kepercayaan 

Berdasarkan analisis varians dianalisa bahwa faktor yang berpengaruh dan 

memberikan kontribusi besar untuk meminimalkan kecacatan produk dan 

meningkatkan rasio S/N yaitu faktor A level 1 (kecepatan 90 tea bag/menit), faktor B 

level 1 (suhu sealer 90
o
C), dan faktor C level 2 (kelembaban ruangan 65%).  

a) Prediksi dan Interval Kepercayaan Rata-rata Kecacatan 

Persamaan prediksi rata-rata kecacatan adalah sebagai berikut: 
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= 2,00 

Sedangkan interval kepercayaan rata-rata kecacatan pada tingkat kepercayaan 

95% adalah sebagai berikut: Diketahui :  dan Mse = 0,71 

;   

Maka perhitungan selang kepercayaan sebagai berikut: 

 =  

Maka interval kepercayaan rata-rata kecacatan adalah: 
  

 
b) Prediksi dan Interval Kepercayaan Rasio S/N  

Dengan menggunakan persamaan yang sama, diperoleh interval kepercayaan rasio 

S/N sebagai berikut:  

, maka  

 

b. Eksperimen Konfirmasi 

Eksperimen konfirmasi bertujuan untuk melakukan validasi terhadap kesimpulan 

yang diperoleh selama tahap analisa. Eksperimen konfirmasi dilakukan dengan 

menetapkan faktor dan level faktor pada kondisi optimal sesuai hasil analisis varians, 

faktor A level 1 (kecepatan 90 tea bag/menit) dan faktor B level 1 (suhu sealer 90
o
C), 

dan faktor C level 2 (kelembaban ruangan 65%). Eksperimen konfirmasi dilakukan 

berdasarkan per 200 tea bag. 

1) Perhitungan Rata-rata Kecacatan dan Rasio S/N Eksperimen Konfirmasi 

Hasil dari eksperimen konfirmasi kemudian dihitung rata-rata kecacatan dan rasio 

S/N-nya.  

a) Perhitungan Rata-rata Kecacatan Eksperimen Konfirmasi 

Perhitungan rata-rata kecacatan diperoleh berdasarkan persamaan berikut ini: 

 
b) Perhitungan Rasio S/N Eksperimen Konfirmasi 

Perhitungan rasio S/N diperoleh berdasarkan persamaan berikut ini: 

 
 

2) Interval Kepercayaan Rata-rata Kecacatan dan Rasio S/N Eksperimen 

Konfirmasi 

a) Interval Kepercayaan Rata-rata Kecacatan Eksperimen Konfirmasi 

Interval kepercayaan rata-rata kecacatan pada eksperimen konfirmasi adalah: 

Diketahui :  ; Mse = 0,71 ; r = 16 

 

 
 , maka  

b) Interval Kepercayaan Rasio S/N Eksperimen Konfirmasi 

Diketahui :  ; Mse = 0,24 ; r = 16 
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Dengan menggunakan persamaan yang sama, diperoleh interval kepercayaan 

rasio S/N pada eksperimen konfirmasi sebagai berikut: 

 
, maka  

3) Analisis Interval Kepercayaan 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis interval kepercayaan, diketahui bahwa rata-rata tingkat 

kecacatan produk dan rasio S/N eksperimen konfirmasi berada pada interval 

kepercayaan eksperimen Taguchi. Sehingga dapat disimpulkan kombinasi faktor-faktor 

tersebut terbukti dapat menurunkan tingkat kecacatan produk Teh Walini.  

 

4) Analisis DPMO dan Nilai Sigma Eksperimen Konfirmasi 

 

 

 

 

Langkah terakhir yang dilakukan pada tahap eksperimen konfirmasi adalah 

menghitung DPMO dan nilai Sigma. Konfirmasi diketahui bahwa DPMO atau 

kesempatan cacat dalam satu juta produk berdasarkan hasil eksperimen konfirmasi 

adalah 3.125 dengan nilai Sigma sebesar 4,23. Berdasarkan pada Tabel Hubungan nilai 

Sigma, DPMO, dan COPQ, diketahui bahwa dengan nilai Sigma sebesar 4,23 ≈ 4 

perusahaan akan kehilangan 15-25% dari total penjualan sebagai biaya akibat kualitas 

yang buruk (Cost Of Poor Quality). Namun apabila dibandingkan dengan nilai Sigma 

sebelumnya, berdasarkan Tabel 2 DPMO dan Nilai Sigma Bulan Juni 2016 – Mei 2017, 

rata-rata DPMO adalah 10.376 dengan nilai Sigma 3,82, sehingga dapat dikatakan 

proses produksi Teh Walini mengalami peningkatan kapabilitas proses setelah 

dilakukan eksperimen dengan menggunakan kombinasi level parameter optimal. 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kecacatan produk yang terjadi di 

IHT-PTPN VIII, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Jenis kecacatan yang terjadi pada proses pengemasan teh Walini antaralain 

kebocoran tea bag, benang terlepas dari tea bag, dan ketidaksesuaian berat per tea 

bag.  

2) Berdasarkan hasil Failure Mode and Effect Analyze (FMEA), faktor penyebab 

permasalahan kritis dari ketiga jenis kecacatan yang terjadi, antaralain: kecepatan 

mesin, suhu sealer, suhu dan kelembaban ruang produksi, setting stepler bag, dan 

dosing system. 

3) Berdasarkan hasil eksperimen Taguchi, tingkat kecacatan produk pada proses 

pengemasan teh dapat dikurangi dengan menerapkan kombinasi level parameter 

optimal yaitu dengan kecepatan mesin sebesar 90 tea bag/menit, suhu sealer 

sebesar 90
o
C, dan kelembaban ruangan sebesar 65%. Sedangkan permasalahan 
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setting stepler bag dapat diatasi dengan memperhatikan Standard Operating 

Procedure (SOP) saat setting stepler bag. Adapun dosing system dapat diatasi 

dengan cara meningkatkan ketelitian pada saat inspeksi bahan baku, karena dosing 

system terjadi karena adanya bahan baku teh yang tidak sesuai dengan saringan 

sehingga terjadi penyumbatan pada mesin. 
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